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  چكيده
هدف از اين تحقيق بررسي و شناخت .  استكليمشاركت سياسي يكي از معيارهاي توسعه سياسي به طور خاص و توسعه به طور 

 رابرت ،برخي از اين عوامل كه در نظريات دانيل لرنر، اينكلس و اسميت. استثر بر مشاركت سياسي روستاييان ؤعوامل اجتماعي م
: اند عبارتند از ن شدهدهنده اشكال جديد رفتارهاي اجتماعي بيا كننده جامعه و رواج  ليپست و هانتينگتن به عنوان عوامل نوسازي،دال

 برخي عوامل روانشناختي مانند ،عالوه بر اين.  استفاده از وسايل ارتباط جمعي، ارتباط با شهر، تحصيالت، شغل،وضعيت اقتصادي
 فرضيه اصلي تحقيق اين است كه با بهبود .اند قدرتي و اعتماد به دولت به عنوان متغيرهاي واسط مورد بررسي قرار گرفته احساس بي

 مورد بررسي و غيررسمياين فرضيه در دو بعد مشاركت سياسي رسمي و . ماعي مشاركت سياسي افزايش يافته استتهاي اج شاخص
جامعه مورد مطالعه سرپرستان .  روش پيمايشي بود كه با استفاده از تكنيك پرسشنامه انجام شد،روش تحقيق. گرفت سنجش قرار

 آب ،اي سه روستاي چاه كوتاه گيري چندمرحله با استفاده از نمونه.  شهرستان بوشهر بودخانوارهاي روستايي دهستان اشكي حومه
نتايج تحقيق حاكي . ندپايين بودند به طور تصادفي انتخاب شد يافتگي باال، متوسط و طويل و تل اشكي كه معرف سه سطح توسعه

هاي گروهي افزايش يافته  ط با شهر و استفاده از رسانه ارتبا، همراه با افزايش سطح تحصيالتغيررسميمشاركت سياسي كه است 
تحصيالت ابتدايي بيشتر شده است و پس از آن رو به   اما مشاركت سياسي رسمي تنها در سطح متوسط ارتباط با شهر و.است

دهد كه  نشان مياين موضوع .  مشاركت رسمي همبستگي مثبت بااليي با اعتماد به دولت داشته استبه عالوه، .كاهش داشته است
   .رابطه داردكننده نظريات نوسازي  تأييدهاي توسعه و شاخصبا  بيش از جنبه رسمي مشاركت غيررسميمشاركت سياسي 

 .قدرتي  اعتماد به دولت، بي روستاييان،مشاركت رسمي، مشاركت غيررسمي،: ها كليدواژه

Villagers and Political Participation in Iran 
Mansour Vosooghi, Ph.D.                                       Abdolrasoul Hashemi, M.A.  
Associate professor, Faculty of Social Sciences              Department of Rural Development  
University of Tehran                                                       University of Tehran    

Abstract 
Political participation is one of the main criteria for political development. The general aim of 
this research is the study of social and cultural factors of political participation in order to 
examine some theories, known as modernization. These factors are: economic state, job, 
education, urbanization, using mass media, sense of powerlessness, and confidence in the 
government. The general hypothesis is that the social index improvement leads to the 
enhancement of political participation. This statement is discussed in two items: formal and 
informal political participation. The method of research is survey with questionnaire 
technique. The case society is family supervisors of the rural district around the city of 
Bushehr. To select cases by technique of multistage sampling, three villages named Chah 
kootah, Abtavill and Talashki that are examples for three level of high, average and low 
development were determined. Then 250 questionnaires were distributed according to the 
population of villages. The results show that there are considerable differences between formal 
and informal political participation. Informal aspect increases in consequence of the 
enhancement level of education, urbanization and using mass media, but formal aspect is 
highly related to the confidence in the government. Thereofore we can conclude that informal 
political participation can illustrate and improve better modernizing theory and political and 
environmental agents have high influence on formal ones. 
Keywords: Political participation, official participation, government, sense of powerlessness. 
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  مقدمه
هاي توسعه   يكي از شاخص وشناسي سياسي است مشاركت سياسي يكي از مباحث مهم در جامعه

از اين . توسعه سياسي خود يكي از ابعاد توسعه همه جانبه است. رود شمار مي سياسي در كشورها به
موضوع  . باشديافتگي توسعهتواند روشنگر يكي از ابعاد   پرداختن به مقوله مشاركت سياسي مي،رو

نظران  هاي نوين در مباحث توسعه مطرح است و صاحب مشاركت به عنوان يكي از رهيافت
اند كه يكي از  هاي توسعه به اين نتيجه رسيده مباحث توسعه پس از تجربه چندين دهه برنامه

جلب مشاركت مردم در فرايند توسعه از  رسيدن به توسعه واقعي و با دوام، همان هاي ثرترين راهؤم
  .ترين و پايدارترين روش است با صرفههمچنين و  تا اجرا گيري تصميمرحله م

شاركت در امور مختلف در شهرها و ، از نظر تاريخي، منظر از بعد سياسي در ايران صرف
زني   در جوامع روستايي از رسم بيل،ثاله طور مب. روستاها كم و بيش وجود داشته است

ريسان، بنه و  مين امنيت محصول، سنت چرخأ، ت درو كردن گندمبهجمعي و كمك  هدست
 از نظر سياسي و اداري در دوران باستان پس از حمله اسكندر .توان نام برد مراسم مذهبي مي

. رسوم يونانيان از جمله تشكيل مجلس نمايندگان وارد زندگي ايرانيان شد داب وآمقداري از 
از تحوالت كشورهاي اروپايي مانند در دوران جديد نخستين الگوي مشاركت كه با الهام 

در دوران معاصر، انقالب . سيس مجلس شوراي ملي بودأفرانسه در ايران پياده شد ت
 و برگزاري انتخابات از 1357مشروطيت، نهضت ملي شدن صنعت نفت، انقالب اسالمي سال 

كه  بود  زمانيهاي از جمله برهه 1367جمله انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد سال 
 .امور سياسي به حداكثر رسيد مشاركت در

خصوص در صد سال اخير دچار تحوالت  هدر تبيين موضوع بايد گفت كه جامعه ايران ب
همزمان با . دن به مرحله مدرنيسم استاراساسي شده است كه به تعبيري ناشي از قدم گذ

تاوردهاي آن مانند درگير شدن هر چه بيشتر جامعه با پيامدهاي مدرنيسم برخي مفاهيم و دس
هاي زندگي اجتماعي و سياسي  قانون اساسي و حكومت قانون نيز وارد عرصه انتخابات آزاد،
اي قرار  هاي پدرساالرانه و اقتدارگرايانه ها در تقابل جدي با ارزش اين ارزش. ايرانيان شد

از اين . هاي مطلقه از نوع استبداد شرقي است گرفته است كه ناشي از سنت ديرينه حكومت
 . بحث مشاركت سياسي يكي از مباحث مهم در جامعه ايران استرو، 

بر مشاركت سياسي  ثرؤموضوع مورد مطالعه در اين مقوله بررسي عوامل اجتماعي م
 مختصر منظور از عوامل اجتماعي، عواملي است كه در ساخت جامعه  طور به. تروستاييان اس
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يز همراه با ورود عناصر نوسازي تحول پيدا كرده روستايي از قديم وجود داشته و برخي ن
سن، وضعيت اقتصادي، تحصيالت، شغل، ارتباط با شهر و : اين عوامل عبارتند از. است

برخي عوامل نيز جنبه روانشناختي ـ اجتماعي . نوع روستا و برخورداري از وسايل ارتباط جمعي
تي مورد بررسي قرار گرفته و ارتباط قدر احساس بي در اين مطالعه اعتماد به دولت و .دارند
  . ها با موضوع مشاركت سياسي سنجيده شده است آن

هاي جديد  دليل پديد آمدن گروه چند دهه اخير موضوع مشاركت سياسي در روستاها به در
برخوردار از وسايل ارتباط جمعي و امكانات اقتصادي  روستايي كه داراي تحصيالت باالتر و

االتي كه پاسخگويي به ؤ برخي از س،از اين رو. تري پيدا كرده است اد تازهبيشتري هستند ابع
  :كند عبارتند از ها ضرورت انجام تحقيق را ايجاب مي آن

د و در اين ميان عوامل  هستنثر در فرايند مشاركت سياسي كدامؤعوامل اجتماعي م ـ
هاي گروهي در جلب  نهارتباط با شهر و رسا اجتماعي متأثر از نوسازي از قبيل تحصيالت،

   چه نقشي دارند؟روستاييانمشاركت سياسي 
مشاركت  قدرتي در اجتماعي مانند اعتماد به دولت و احساس بي عوامل روانشناختي ـ ـ

 واسط متغيرتوان در تبيين مشاركت به عنوان   تا چه حد نقش دارند و آيا ميروستاييانسياسي 
  ها سود جست؟  از آن
 به افزايش مشاركت سياسي آنان روستايياناجتماعي   اقتصادي و آيا بهبود وضعيتـ

  شده است؟منجر 
چه تغييراتي در سطوح و انواع مشاركت سياسي در اثر فرايندهاي نوسازي ايجاد شده ـ 
  است؟
اند و چه   داراي بيشترين ميزان مشاركت سياسي بودهروستاييانهايي از   چه گروهـ
  اند؟ هايي مشاركت كمتري داشته گروه

  
  مشاركت سياسي روستاييان

شهرنشيني است و  تصور اوليه ممكن است اين باشد كه مشاركت سياسي مرتبط با شهر و
اين تصور با پشتيباني نظري بسياري از  .اند روستاييان كمتر داراي اين نوع از مشاركت

 بر اساس .شود  مي تأييد نوسازي سياسي انجام گرفته است تقويت وزير عنوانمطالعات كه 
شوند و هر چه به قطب  اين نظريات، جوامع بر پايه دو قطب سنتي و مدرن مشخص مي
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تر شوند اشكال جديد زندگي اجتماعي و از جمله مشاركت سياسي و اجتماعي  مدرن نزديك
هاي گروهي و افزايش   شهرنشيني، صنعتي شدن و گسترش رسانهبنابراين، .يابد گسترش مي

شود و ساكنان مناطق شهري  ادي منجر به افزايش سطح مشاركت ميتحصيالت و رفاه اقتص
هاي مدرن زندگي، مشاركت بيشتري در حيات سياسي و  دليل برخورداري بيشتر از جلوه  به

  اينكلس،)Lipset( ليپست ،)108: 1380 ازكيا(اجتماعي خود دارند مطالعات دانيل لرنر 
)Inkeles(اسميت  و )( پالمر. مطلب هستند مؤيد اين )57: 1378 سوPalmer(، اشترن )Stern( 
كه  گيرند  نتيجه مينگرش جديد به علم سياست  در كتاب خود با عنوان)Gaile( گايل و
يابد و فاقد  جوامع بدوي و روستايي هر دو اساساً بر مبناي خطوط خويشاوندي سازمان مي«

و به جاي وابستگي به هاي غيرخويشاوندي نظير كشور هستند  هرگونه وفاداري به ساخت
هاي گذشته به عنوان راه  هاي نوين، به سنت آمادگي براي قبول شيوه خالقيت و نوآوري و

  .)88 :1371 پالمر(» نگرند حل مشكالت خود مي
هاي اجتماعي و اقتصادي و ميزان  اين تصورات و نظريات درباره ارتباط ميان ويژگي

 روستاييانيرد زيرا شواهد فراواني از نقش گستردة مشاركت بايد با دقت مورد ارزيابي قرار گ
توان گفت كه دهقانان خود  نظر تاريخي مي از .در زندگي اجتماعي و سياسي موجود است

 ييكي از نيروهاي عمده ضدفئودالي در انقالب فرانسه بودند و در فروپاشي نظام فئودالي نقش
ايي بر ضد نظام اربابي بودند كه در ه هاي دهقاني حركت ها و شورش جنگ. مؤثر ايفا كردند

هاي دهقاني بايد از شورش  ترين جنگ مهم  از.فاصله قرون وسطي و قرون جديد رخ دادند
آلمان در  ،1513ـ15، سويس در 1381، انگلستان در 1356، فرانسه در 1321فالندر در 

  .)208 :380 بشيريه(  و روسيه در اوايل قرن هفدهم نام برد1524ـ25
هاي فاشيستي و ضدمدرنيستي قرن بيستم نيز چشمگير بوده  قانان در جنبشنقش ده

هاي   در كشورهايي چون آلمان، اسپانيا، پرتغال و ژاپن كه به واسطه عدم وقوع انقالب.است
دار بودند حمايت طبقات دهقاني از جنبش و  تداوم طبقات دهقان و زمين ضدفئودالي شاهد

هاي راديكال راستگرا   بحران نوسازي و پيدايش گرايشهاي هاي فاشيستي در دوره حكومت
هاي انقالبي در طي قرن بيستم در   در جنبشروستايياننقش . ي عمومي بوده استا پديده

 ،طور كلي  به .كشورهايي مانند روسيه، چين، مكزيك، ويتنام، الجزاير و كوبا نيز گسترده بود
 و كوشش كشاورزيكااليي و تجاري شدن داري و اقتصاد  گسترش روابط سرمايه مقابله با

دهقانان را در طي اين قرن در بسياري از كشورها از نظر  هاي زندگي سنتي، براي حفظ شيوه
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 نقش دهقانان در ،عالوه به. هاي دهقاني انجاميد سياسي فعال ساخت و به وقوع شورش
تحول اجتماعي و هاي انقالب و  هاي دهقاني بيشتر در دوره  زندگي سياسي در قالب جنبش

: 1380 بشيريه(هاي ثبات سياسي  اي محسوس بوده است تا در دوره هاي توده پيدايش جنبش
206(.  

هاي دهقاني در نقاط ديگر  همچنين پشتيباني دهقانان از انقالب ملي در ويتنام و خشونت
 رخ داد باعث شگفتي و رد 1970و  1960 هاي  مهم در اواخر دههي موضوعبه صورتكه 

با اين . اعتنا از لحاظ سياسي را در ذهن داشتند ظريات كساني شد كه هنوز تصوير دهقانان بين
گيري از روستاها براي  هاي دولت متوجه بهره   در بسياري از كشورها لبه گسترده سياست،حال

 واكنش دهقانان بسيار پراكنده و ، در مقابل.حمايت از اهداف سياسي و اقتصادي بوده است
 صرفاً مذاكره يا مانورهاي  صورت بهها   آنهاي واكنش اغلب ، مثالطور  به .است بوده متفاوت

در برخي كشورها مثل هند و ژاپن  .ها بوده است محدود محلي و يا طفره رفتن از اين سياست
كلي حالت حامي حكومت را داشتند و در موارد ديگر  طور  دهقانان متوسط يا كشتكاران به

  .)157 :1379  هانتيگتن ـواينر(اند  اعتنا بـوده وستايي بياكثريت جمعيت ر
مشاركت را مورد بررسي  هاي اقتصادي و اجتماعي و مايكل راش نيز ارتباط ميان ويژگي

ي ژاپن مشاركت بيشتري نسبت ي ساكنان روستا،دهد بر اساس اين مطالعات تري قرار مي دقيق
شورهاي جهان سوم افرادي كه در روستاها به ساكنان شهري دارند همچنين در بسياري از ك

كنند احساس هويت بسيار نـيرومـنـدتري دارند تا كساني كه در نواحي شهري رو  زندگي مي
  .)132: 1381راش ( برند سر مي به گسترش به

اي در تحوالت سياسي  كننده نظر بشيريه در تاريخ معاصر ايران دهقانان نقش تعيينبه 
از آغاز انقالب . اند ها و نيروهاي سياسي گوناگون بسيج شده ي گروهنداشتند و بيشتر از سو

مختلف را به خود جلب  هاي  ارضي و دهقاني توجه گروهمسئلهمشروطه اوضاع دهقانان يا 
  در دوران مشروطه جنبش. كردند منافع دهقانان حمايت مي هاي ديگر از در واقع گروه. كرد

صورت   انقالب اكثريت دهقانان را به تيولداري پس ازدهقاني مهمي رخ نداد و الغاي نظام 
 از هاي انقالب مشروطه هاي جسته و گريخته دهقاني در سال شورش .مزارعه كار درآورد

، هاي مشابهي در قوچان  شورشرخ داد، همچنين  در منطقه رشت1287جمله در سال 
از يك ديدگاه شورش جنبش جنگل نيز . وقوع پيوست آذربايجان، اصفهان، بم و جيرفت به

دهقاني دوباره توجه احزاب و  ـ  ارضيمسئله 1320از شهريور پس همچنين . دهقاني بود
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 نقش هاي خود مختاري ان را به خود جلب نمود و نيروهاي دهقاني در حكومتسياستمدار
.  در آذربايجان و كردستان تشكيل شد1324 - 25هاي   از جنگ دوم در سالپس كه داشتند

مورد معدود حمايت برخي از اقشار روستايي از   نخست در چند1357ت انقالب سال در تحوال
 :1380 بشيريه(  با گسترش جنبش انقالبي به زودي از ميان رفتامارژيم شاه ظاهر شد 

218(  
توان نتيجه گرفت كه دو عامل در زمينه مشاركت سياسي روستاييان  بندي مي در يك جمع

 جامعه روستايي و بسط جامعه مدني در يافتگي توسعهميزان  )1: تسزايي داشته اس تأثير به
 در شكل روستاييانمشاركت سياسي . تسلط و اقتدار دولت مركزي  )2  وسراسر جامعه

توسعه  آميز و انقالبي در شرايطي روي داده است كه از طرفي جامعه مدني بسط و خشونت
ديگر حكومت مركزي نيز فاقد ابزار، ماندگي است و از طرف  نيافته و كشور در حالت عقب

در چنين حالتي و . خود در تمامي مناطق است نيروها و سازماندهي الزم براي گسترش اقتدار
ها و انقالبات بسيار  خصوص در شرايطي كه جامعه در حال تحول و گذرا است وقوع شورش به

  .محتمل است
 قوانين و مقررات در رچوبچهاآميز و در   در شكل مسالمتروستاييانمشاركت سياسي 

 يافتگي توسعهكه جامعه به سطح قابل قبولي از  يابد جامعه مدني در صورتي گسترش مي
هاي الزم  هاي محلي قدرتمند در روستاها كانال رسيده باشد و وجود نهادهاي مدني و سازمان

ن شرايط در اي . فراهم نمايدروستاييانرا براي سازماندهي و هدايت مشاركت سياسي مؤثر 
توانند با كمك اين نهادها منافع خود را در جريان انتخابات و  ساكنان مناطق روستايي بهتر مي

  .هاي سياسي تأمين كنند فعاليت
  

  ارچوب نظري تحقيق هچ
نظران مكتب نوسازي تدوين شده   نظري اين تحقيق بر مبناي نظريات صاحبچهارچوب

جامعة  .و نوع جامعه سنتي و مدرن قرار داردد اساس اين نظريات بر تفكيك و تمايز. است
هاي جديد،  هايي از قبيل داشتن يك اقتصاد پيشرفته، انواع تكنولوژي ويژگيبر مبناي  مدرن

هاي اجتماعي تمايزيافته، ثبات و توسعه سياسي، باال بودن سطح تحصيالت، بهداشت  سازمان
بر . شده استشوند تعريف  مي خالصه همة آن چيزهايي كه خوب تلقي  طور بهو درمان و 

هاي عيني و بيروني، رفتار اجتماعي و طرز تفكر افراد نيز متناسب با آن  مبناي اين ويژگي
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هاي رفتاري، مشاركت گستردة مردم در امور اجتماعي،  از جمله اين ويژگي. شكل گرفته است
سطح توسعه گيرد كه هنوز به   جامعة سنتي قرار مي،در مقابل. اقتصادي و سياسي است

هاي اقتصادي افراد نيز مستلزم  اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نرسيده است و ويژگي
تحقيقات متعدد انجام گرفته در قالب اين . مشاركت گسترده در امور اجتماعي و سياسي نيست

دنبال ه  كه حركت جامعه به سمت توسعه همه جانبه بوده و ب استمكتب گوياي اين مطلب
هاي اجتماعي و اقتصادي نوين، اشكال جديد زندگي اجتماعي از جمله  وهآمدن گر پديد

از ه هايي از جامعه كه بيشتر از مواهب توسع  گروه،بنابراين. شود مشاركت سياسي نيز ايجاد مي
هاي گروهي، شهرنشيني و برخوردار   به رسانهجمله رفاه اقتصادي، تعليم و تربيت، دسترسي

  . سياسي و اجتماعي دارند  براي مشاركت در امورهاي مساعدتري هستند زمينه
 مكتب نوسازي وجوه مشترك نظريات دانيل لرنر، اينكلس و چهارچوبدر اين تحقيق، در 

  . است اسميت، ليپست، رابرت دال و هانتيگتن مورد استفاده قرار گرفته
، اردن، مصر و تركيه، لبنان، ايران(  مطالعه خود را در شش كشور خاورميانه)Lerner( لرنر

گذر از جامعه سنتي، نوسازي در  نام هسوريه متمركز ساخته كه حاصل آن كتابي است ب
انديشة لرنر در . شناختي ـ روانشناختي به مطالعه پرداخته است وي با رويكرد جامعه خاورميانه
 نظرية اشاعة فرهنگي است به اين معني كه با بسط و نشر عناصر فرهنگي جوامع چهارچوب

درن در كشورهاي جهان سوم آمادگي رواني و اجتماعي براي پذيرش عناصر فرهنگي جديد م
ترين عناصر و متغيرهاي  هم لرنر مبه نظر. شود و ايفاي نقش مؤثر در اين رابطه فراهم مي

نفوذ و گسترش اين . هاي گروهي، تعليم و تربيت و شهرنشيني رسانه: كننده عبارتند از نوسازي
يكي از . ها و باورهاي مردم را در پي دارد  جامعة سنتي دگرگوني در نگرشعناصر به درون

به .  انتقالي در افراد است هاي جديد وجود همدلي و بروز شخصيت هاي اين نگرش شاخص
 بيند كه خود را به جاي ديگري بگذارد و به ه شخص اين توانايي را در خود ميكاين معني 

بر همين قياس مشاركت افراد در ابعاد مختلف زندگي . ردازدكنش مثبت و سازنده با ديگران بپ
   .)108 :1380 ازكيا( رود شمار مي اجتماعي نيز يكي از ابعاد توسعة اجتماعي و رواني به

انسان نوين را  پردازند و اجتماعي نوسازي مي نيز به ابعاد رواني و اينكلس و اسميت
 داراي دو جنبه داخلي  كهدانند مي و فرهنگي كننده توسعه اقتصادي و سياسي، اجتماعي فراهم

ها و  شود و ديگري به وجهه نظرها، ارزش  كه يكي به محيط وي مربوط مي استو خارجي
هاي متعدد تجدد در انسان نوين از جمله تمايل به  ها به بيان شاخص آن. احساسات او
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ش و پرورش، محيط آورند و عواملي مانند آموز ريزي و مشاركت در امور روي مي رنامهب
شهري، وسايل ارتباط جمعي، دولت ملي و احزاب سياسي و فعاليت در مشاغل جديد را در 

اينكلس و اسميت از ميان اين عوامل بر نوع شغل و كار در كارخانه . دانند ها مؤثر مي بروز آن
  ).109: 1380 ازكيا( دارندبيشتر تأكيد 
 و دموكراسي معتقد است ميزان رفاه و توسعه با بيان ارتباط بين توسعة اقتصادي ليپست

 سياسي و دموكراسي يافتگي توسعه عامل مهمي براي  صورت بهتوان  اقتصادي كشورها را مي
هاي توسعه اقتصادي مانند ثروت، صنعتي شدن و   او همة شاخصبه نظر. در نظر گرفت

دهند و اين  حد مي كه تشكيل يك عامل وا هستندشهرنشيني و تحصيالت چنان با هم مرتبط
  ).66 :1378 سو( عامل درجه همبستگي بااليي با دموكراسي دارد

بخش ديگري . اين بخش از مطالعات ليپست در سطح كالن و در سطح كشورها مطرح است
هاي  وي با استفاده از يافته.  آمده استانسان سياسياز تحقيقات ليپست در كتاب او با عنوان 

هاي سياسي  كنندگان در فعاليت دهندگان و مشاركت  اجتماعي رأيهاي آماري در خصوص ويژگي
به تدوين قواعد عام در زمينه علل شركت در ) مشاركت باال و پايين(ها به دو گروه  بندي آن و طبقه

 تربيت، نژاد، عوامل اجتماعي مورد بررسي ليپست عبارتند از درآمد، تعليم و. پردازد انتخابات مي
  .)Lipset 1964: 184( ها  اجتماعي، تأهل، عضويت در سازمانجنس، اقامت، شرايط

 مطالعات متعددي در زمينة توسعه سياسي و مشاركت سياسي )Huntington( هانتيگتن
داند كه در همه  سي از لرنر نوسازي را فراگردي چندبعدي ميأو به ت انجام داده است

عبارتند از  هاي اصلي نوسازي ه وي جنببه نظر .هاي انديشه و فعاليت جريان دارد زمينه
هاي  دسترسي به رسانه آموزش و ،تيزه شدندموكراشهرنشيني، صنعتي شدن، دنياگرايي، 

وي بر نهادينگي و ثبات سياسي همراه سطح قابل قبولي از مشاركت سياسي به . ارتباط جمعي
گسترش  كه بر اثر  راوي تحرك اجتماعي .كند عنوان دو معيار توسعة سياسي تأكيد مي
 عامل اصلي ،آيد وجود مي  وضعيت اقتصادي بهيارتباطات، تحصيالت و شهرنشيني و ارتقا

ثبات كننده و  با عدم نهادينگي سياسي توأم نباشد بيچه   چنانكه داند مشاركت سياسي مي
   .)85 :1370 هانتيگتن( موجب تباهي سياسي است

د اهميت فرهنگ به عنوان يكي از شو  يكي از تأكيداتي كه در نظرية هانتيگتن مطرح مي
عامل فرهنگ در مكتب نوسازي . كنندة توسعه سياسي و ايجاد دموكراسي است عوامل تعيين

  ).104 :1378 سو(. تري مورد بررسي قرار گرفته است  گسترده طور بهجديد 
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مشاركت سياسي در كشورهاي در حال توسعه يك هانتيگتن و نلسون در كتابي با عنوان 
معتقدند كه توسعه اقتصادي و اجتماعي به دو صورت بر مشاركت مردم تأثير  ب مشكلانتخا
از طريق تحرك اجتماعي به اين صورت كه به كسب منزلت اجتماعي باالتر ) الف: گذارد مي

ه طور  ب؛يابد در نتيجه توانمندي و قدرت تأثيرگذاري او افزايش ميو شود  منجر ميبراي فرد 
هاي اجتماعي نسبتاً مستقل  ها و گروه از طريق ايجاد سازمان)  ب،سوادمثال افزايش ميزان 

تري براي مشاركت پيدا  ها امكان و موقعيت مناسب اي كه فرد با عضويت در آن گونه به
  ).47 :1380خاكساري (كند  مي

   
بارة دموكراسي آغاز از ليپست مباحث خود را درحتي پيش  )Robert Dahl(رابرت دال 

آرشي امكان تحقق دارد و به همان ميزان  به عقيدة او دموكراسي تنها در قالب پلي. كرده بود
و زمينه  آيد تري پديد مي هاي متنوع شوند و گروه  متكثرتر مي،كنند كه جوامع پيشرفت مي

ر پيشرفت عالوه ب). 25 :1376 بديع( شود تر و ايجاد دموكراسي فراهم مي رقابت گسترده
اقتصادي نيز الزمه تحقق  مندي از مواهب طبيعي و اقتصادي و اجتماعي، برابري در بهره

هاي تمركزيابنده هستند،  يكه جوامع كشاورزي غالباً مستعد نابرابرجا   آنآرشي است و از پلي
  ).115 :1364 دال(ها كمتر است  آرشي در آن امكان تحقق پلي

  
 مدل نظري تحقيق

.  نظري مطرح شدچهارچوببخش  ن تحقيق تلفيقي از آرا و نظرياتي است كه درمدل نظري اي
هايي كه معموالً در غالب متغير.  مكتب نوسازي آمده استزير عنوانهايي كه  در مورد نظريه

اند در تحقيق حاضر به عنوان  اين مباحث به عنوان عوامل نوسازي جامعه سنتي مطرح شده
: اين عوامل عبارتند از. كت سياسي مورد بررسي واقع شده استعوامل اجتماعي مؤثر بر مشار

  . نوع روستا وهاي گروهي وضعيت اقتصادي، شغل، تحصيالت، ارتباط با شهر، استفاده از رسانه

 مشاركت اجتماعي باالتر

 توسعه اقتصادي و اجتماعي

 احساس توانمندي

 فرصت تحرك فردي

 زايش مشاركت سياسي و اجتماعياف

 هاها و سازمان عضويت در گروه
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قدرتي و اعتماد به دولت به عنوان متغيرهاي واسط در  از طرف ديگر دو متغير احساس بي
هايي از  رفت كه گروه بر اين اساس انتظار مي. اند تهمدل نظري تحقيق مورد استفاده قرار گرف

قدرتي كمتر و   احساس بي هستند،مند  كه بيشتر از مواهب توسعه و نوسازي بهرهروستاييان
قدرتي  احساس بي. اعتماد بيشتري به دولت براي شركت در امور سياسي و اجتماعي پيدا كنند

 در حيات سياسي و روستاييانهاي جديد  گروه تر كننده نقش گسترده تواند توجيه و اعتماد مي
شود كه احساس  به عبارت ديگر جريان توسعه و نوسازي در روستاها سبب مي. اجتماعي باشد

 تقويت شود و از اين طريق زمينه رواني براي روستاييانتوانمندي و اعتماد به دولت در ميان 
  .مشاركت سياسي بيشتر فراهم شود

    
  
  

  

 
  
  
  
  
  

  قيقاهداف تح
  :  نظري گفته شد اهداف تحقيق عبارتند ازچهارچوبدر مباني و چه   آنبر اساس

بررسي رابطه برخي عوامل اجتماعي مطرح در نظريات نوسازي مانند وضعيت ـ 1
اقتصادي، نوع شغل، تحصيالت و سواد، استفاده از وسايل ارتباط جمعي، رابطه با شهر و 

  . سيشهرنشيني با ميزان و نوع مشاركت سيا
اين عوامل . شناختي با ميزان و نوع مشاركت سياسي بررسي رابطه برخي عوامل روانـ2
  .قدرتي و اعتماد به دولت احساس بي: تند ازرعبا

 مشاركت سياسي

درتي ق حساس بيا

 اعتماد به دولت

  سن

  شغل

  وضعيت اقتصادي

 تحصيالت

  ها استفاده از رسانه

 ارتباط با شهر

   نوع روستا   
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  تحقيقهاي  فرضيه
  : نظري و اهداف عبارتند ازچهارچوب تحقيق بر اساس هاي فرضيه
ي ارتباط وجود دارد به اين رسد بين ميزان سن افراد و ميزان مشاركت سياس  ميبه نظر ـ1

با استفاده از تحقيقات (شود  صورت كه با افزايش سن بر ميزان مشاركت سياسي افزوده مي
           .)ليپست
 به ، رابطه وجود داردروستاييانرسد بين نوع شغل و ميزان مشاركت سياسي   ميبه نظر ـ2

يشتري نسبت به هاي صنعتي و شهري با مشاركت ب اين نحو كه مشاغل جديد در بخش
  .)ليپست با استفاده از نظريات لرنر، اينكلس و اسميت، ( استه همراكشاورزيمشاغل سنتي 

 به ،رسد بين وضعيت اقتصادي و ميزان مشاركت سياسي رابطه وجود دارد  ميبه نظر ـ3
شود   بيشتر ميروستاييان موقعيت اقتصادي ميزان مشاركت سياسي ياين صورت كه با ارتقا

  .)تفاده از نظريات ليپستبا اس(
سوادآموزي با ميزان مشاركت سياسي رابطه  رسد بين ميزان تحصيالت  ميبه نظر ـ4

 به اين صورت كه با افزايش ميزان تحصيالت مشاركت سياسي افراد بيشتر ،وجود دارد
  .)ات لرنر، اينكلس، ليپستيبا استفاده از نظر(شود  مي

مانند راديو، تلويزيون مجله و (هاي گروهي  ده از رسانهرسد بين ميزان استفا  ميبه نظر  ـ5
به اين نحو كه با افزايش ميزان  . رابطه وجود داردروستاييانبا مشاركت سياسي  )روزنامه

با استفاده از تحقيقات (يابد  هاي گروهي ميزان مشاركت سياسي افزايش مي استفاده از رسانه
  .)لرنر، ليپست، هانتيگتن

رسد بين ميزان ارتباط با شهر و شهرنشيني و ميزان مشاركت سياسي   ميبه نظر  ـ6
با استفاده  (شود ارتباط وجود دارد و با افزايش ارتباط با شهر ميزان مشاركت سياسي بيشتر مي

  .)از نظريات لرنر، اينكلس، اسميت، هانتيگتن
 مشاركت سياسي  با ميزانيافتگي توسعهرسد بين نوع روستاها از نظر ميزان   ميبه نظر ـ7

تر، از مشاركت سياسي بيشتري   به اين صورت كه ساكنان روستاهاي توسعه يافته،رابطه وجود دارد
  .)با استفاده از نظريات مطرح در مكتب نوسازي (مندند تا روستاهاي كمتر توسعه يافته بهره

به  .ردو مشاركت سياسي رابطه وجود دا قدرتي رسد بين ميزان احساس بي  ميبه نظر  ـ8
با استفاده (قدرتي بيشتر باشد مشاركت سياسي كمتر است  چه احساس بي اين صورت كه هر

  .)از مطالعات سيمن، لوين و اولسن
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رسد كه بين ميزان اعتماد به دولت با مشاركت سياسي رابطه وجود دارد به   ميبه نظر ـ9
 با (يابد  افزايش مينروستاييااين صورت كه با افزايش اعتماد به دولت مشاركت سياسي 

  .)استفاده از نظريات الموند و وربا، كلمن و پاتنام
 فوق نسبت به دو بعد مشاركت سياسي كه عبارتند هاي فرضيهشايان ذكر است هر يك از 

  .شد از مشاركت سياسي رسمي و غيررسمي سنجيده 
  

  روش تحقيق
هاي   پيمايشي از روشروش. روش تحقيق مورد استفاده در اين بررسي روش پيمايشي است

در  .گيرد هاي كيفي قرار مي رود و در مقابل روش شمار مي اجتماعي به تحقيق كمي در علوم
پذيري نتايج تحقيق، كنترل محقق روي رويدادهاي  روش تحقيق پيمايشي ميزان تعميم

  .هاي كيفي است اجتماعي و نقش پژوهشگر در گردآوري اطالعات بيش از روش
كه   پرسشنامه بود اطالعات تهيه و تكميلرد استفاده براي گردآوريروش و تكنيك مو

. ها در جامعه آماري اقدام شد پس از تدوين بر اساس متغيرهاي مورد نظر نسبت به توزيع آن
دادند كه  كساني تشكيل ميبرخي از افراد جامعه مورد مطالعه را كه جا   آن از،عالوه بر اين

 انجام گرفت و در موارد ديگر  حضوريمصاحبهها  آن، با خواندن و نوشتن نداشتند سواد
به منظور دقت در تكميل همچنين . تكميل پرسشنامه بر عهده خود افراد گذاشته شد

ها  آوري پرسشنامه  در هنگام جمع،عالوه بر اين .توضيحات الزم ارائه گرديدها  پرسشنامه
  . كنترل الزم به عمل آمدمجدداً
  

  جامعه آماري
ماري شامل كليه سرپرستان خانوارهاي روستايي است كه در سه روستاي چاه كوتاه، آجامعه 

اين روستاها در دهستان حومه شهرستان بوشهر واقع . آبطويل و تل اشكي سكونت دارند
زات ضد استعماري اوايل قرن بيستم رها در مبا اهالي آن  وهستند داراي قدمت زياد كهاند  شده

  .ها بود علت مطالعه اين روستاها آشنايي نگارنده با آن .اند تهدر جنوب ايران نقش داش
به اين صورت كه . اي استفاده شد  گيري چندمرحله در انتخاب پاسخگويان از شيوه نمونه

نزديكي به شهر  ابتدا روستاهاي دهستان حومه بر اساس دو مالك ميزان جمعيت و دوري و
 تصادفي  طور بهروه، روستايي كه معرف باشد سپس از ميان هر گ. به سه دسته تقسيم شدند
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پس از تعيين روستاها از ميان مجموع سرپرستان خانوارهاي روستايي ساكن در . نتخاب شدا
 دست آمده هحجم نمونه ب. سه روستا با استفاده از فرمول كوكرال حجم نمونه تعيين گرديد

 ،در اين ميان. توزيع شدمتناسب با جمعيت خانوارهاي ساكن در هر روستا )  مورد250(
 نمونه را به 47 نمونه و روستاي تل اشكي 83 نمونه، روستاي آبطويل 120كوتاه  روستاي چاه

روش پس از تعيين حجم نمونه از هر روستا براي تعيين پاسخگويان از  .خود اختصاص دادند
  . گيري تصادفي ساده استفاده شد نمونه
  

  عملياتي تعاريف نظري و
  سيمشاركت سيا

 مشاركت سياسي را درگيرشدن فرد سياست جامعه و در كتاب )Michael Rush( مايكل راش
در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام سياسي رسمي 

   .)123 :1377 راش (كند داند و بر اين اساس سطوح مختلف مشاركت را ذكر مي مي
 و اعمال  ها اي از فعاليت  مشاركت سياسي را مجموعه)Lester Milbrath(ميلبراث   لستر

در اين تعريف . داند نظام سياسي مي حكومت و حمايت از شهروندان براي اعمال نفوذ بر
حيطة عمل مردم در امر مشاركت سياسي شامل اعمال فشار، رقابت و تأثيرگذاري از يك سو 

  .)110 :1381چابكي ( و حمايت و پشتيباني از سوي ديگر است
نظران معروف علم سياست مشاركت سياسي را به معني فعاليت  از صاحب هانتينگتن

 او به نظر .داند گيري دولت مي فرايند تصميم نهادن بر  تأثيربه منظورشهروندان خصوصي 
 فعاليت سازماني و فعاليت در انتخابات، اعمال نفوذ،: شكال مشاركت سياسي عبارتند ازا

استفاده از  خشونت و ايجاد رابطه فردي با مقامات قدرتمند، فوذ احزاب،ن ها و عضويت در گروه
 .)51: 1370 هانتينگتن(زور براي تأثير گذاشتن بر تصميمات دولت 

 وي مشاركت سياسي را عبارت از هر عمل . است)Weiner(  واينر تعريف ديگر از مايرون 
هاي  شامل روش اي يا مستمر، يافته يا بدون سازمان، دوره داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان

ها و اداره امور عمومي در هر  مشروع يا نامشروع براي تأثير بر انتخاب رهبران و سياست
  .)140: 1379 هانتينگتن و واينر( داند سطحي از حكومت محلي يا ملي مي

ا به هرگونه فعاليت  برداشت واينر و هانتينگتن از مشاركت سياسي دايره شمول آن ر
آميز در تمام سطوح اداره ملي و محلي يك  آميز يا غيرمسالمت قانوني و غيرقانوني، مسالمت
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براث اعتراضات را شكل الحاقي و غيرعادي ميل در حالي كه لستر. دهد امعه تسري ميج
 ).111 :1381 چابكي( گذارد داند و آن را از تعريف مشاركت سياسي كنار مي مشاركت مي

توان گفت اين است كه مشاركت سياسي  اي ديگر كه درباره مفهوم مشاركت سياسي مي نكته
تر از صرف مشاركت به معناي همكاري و عمل   بر اساس تعاريف ارائه شده معنايي عام

تعيين  مشترك گروهي دارد و هرگونه فعاليت به منظور تأثيرگذاري بر نظام سياسي و
  . شود هاي عمومي را شامل مي سياست

همچنين با توجه به تعاريف ذكر شده، مشاركت سياسي انواع و سطوح مختلفي دارد و اين 
ي و پيشينه تاريخي قرار ثير شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، باورهاي مذهبأامر تحت ت

آميز يا غيرمسالمت آميز، مستقيم يا غيرمستقيم، در سطح  تواند مسالمت مشاركت مي. گيرد مي
  .، خودجوش يا برانگيخته باشدغيررسمي نخبگان، رسمي يا توده يا

. گيرد  تعريف لستر ميلبراث قرار ميچهارچوبتعريف مورد استفاده در تحقيق حاضر در 
 افزايش به منظورهمچنين . مشاركت خارج از دايره بحث است آميز  اشكال خشونت،بنابراين

 مشاركت در دو سطح رسمي و دقت و صحت مطالعه و با توجه به شرايط جامعه ايران
   .غيررسمي تقسيم شد

به اي است كه اعضاي جامعه  هرگونه عمل داوطلبانه :مشاركت سياسي رسمي) 1
هاي مشخص و تعيين  چهارچوب حمايت از نظام سياسي و تأثيرگذاري بر آن در منظور

ر ها و نهادهاي رسمي كشو ريزي شده توسط سازمان  رسمي و برنامه طور بهشده كه 
تظاهرات و  در اين زمينه شركت در انتخابات مختلف،  .دهند مي گيرد انجام صورت مي
سنجش اين نحوة . توان نام برد ها را از موارد مشاركت سياسي رسمي مي راهپيمايي
هاي ذيل است كه در قالب يك طيف به پاسخگو ارائه شده  وسيله شاخص همشاركت ب

  :است

 يا هميشه اغلب  ها بعضي وقت گاه هيچ يشركت در انتخابات رياست جمهور

 اغلب يا هميشه ها بعضي وقت گاه هيچ شركت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي

 اغلب يا هميشه ها بعضي وقت گاه هيچ شركت در انتخابات مجلس خبرگان رهبري

 شهاغلب يا همي ها بعضي وقت گاه هيچ شركت در انتخابات شوراي اسالمي روستا

  اغلب يا هميشه ها بعضي وقت گاه هيچ شركت در راهپيمايي و تظاهرات
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به اي است كه اعضاي جامعه  هرگونه عمل داوطلبانه: غيررسميمشاركت سياسي ) 2
هاي تعيين  چهارچوب حمايت يا تأثيرگذاري بر نظام و جريانات سياسي و در خارج از منظور

اين نحوة مشاركت  .دهند انجام مي دهاي رسمي كشورها و نها شده و رسمي توسط سازمان
ها با  شود كه در كنش متقابل بين افراد و در رابطة آن شامل هرگونه فعاليت سياسي مي

  .ريزي شده ندارد شود و ساخت و شكل از پيش تعيين شده و برنامه حكومت انجام مي
  :هاي زير استفاده شد براي سنجش اين بعد از مشاركت از سنجه 
   تشويق يا منع ديگران به شركت در انتخابات و رأي دادن به فردي خاصـ1

  اغلب ـ هميشه    ها بعضي وقت    گاه هيچ
  : بحث سياسي در ديدارهاي فاميلي و در جمع دوستان ـ2

  اغلب ـ هميشه    ها بعضي وقت    گاه هيچ
  : جستجو و پيگيري اخبار سياسي ـ3

  ميشهاغلب ـ ه    ها بعضي وقت    گاه هيچ
  :هااآوري رأي به نفع يكي از كانديد  تالش براي جمع ـ4

  اغلب ـ هميشه    ها بعضي وقت    گاه  هيچ
   روستامسائل مراجعه به نمايندگان مجلس يا شوراي روستا جهت طرح  ـ5

  اغلب ـ هميشه    ها بعضي وقت    گاه هيچ
  

  قدرتي  احساس بي
يل دهنده از خود بيگانگي در تحقيقات سيمن، قدرتي به عنوان يكي از عناصر تشك بي مفهوم

نظريات توانايي افراد در وارد  اين دسته از .استفاده قرارگرفته است لوين، و دوايت دين مورد
شناسان  اند ريشه اين نظريات نزد جامعه شدن به سياست را موضوع تحليل خود قرار داده

  .توان يافت كالسيك مانند ماركس مي
قدرتي سياسي اعتقاد فرد به اين است كه عمل او بر تعيين سير  س بياز نظر لوين احسا

وسيله گروه   اين باور رسيده است كه جامعه بههدر اين حالت فرد ب . ندارد تأثيريوقايع سياسي
نظر از هر نوع فعاليت يا عمل او همچنان شود كه صرف  فراد قدرتمند اداره ميكوچكي از ا

اي مخفيانه كه  رد در چنين حالتي كل فرايند سياسي را توطئهف و كند قدرت خود را حفظ مي
  .)89 :1375 محسني تبريزي(داند  ها است مي برداري از مردم و بازي كردن با آن هدف آن بهره
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كند در  قدرتي نوعي بيگانگي است كه در آن فرد احساس مي  سيمن بيبه نظر
تواند تأثير بگذارد و از قدرت كافي  ميها كنش متقابل دارد ن در آن هاي اجتماعي كه وضعيت

  .براي مهار پيامد رويدادهاي سياسي و اقتصادي برخوردار نيست
هاي زير كه به طريق طيف ليكرت تنظيم  قدرتي سياسي از گويه براي سنجش ميزان بي

  .شده استيافته استفاده 
  .يمتوانيم در تعيين سرنوشت خود مؤثر واقع شو  با شركت در انتخابات ميـ1

   مخالفم كامالً       مخالفم      تا حدودي       موافقم       كامالً موافقم
  .توانيم در آن دخالت كنيم كار سياست وارد نيستيم و نمي  ما مردم روستا به ـ2

   مخالفم كامالً       مخالفم  تا حدودي    موافقم       كامالً موافقم
  .رسد بند نيست و حرفمان به گوش مسئوالن نميما مردم دستمان به جايي  ـ 3

   مخالفم كامالً       مخالفم  تا حدودي      موافقم       كامالً موافقم
  .توانند بر تصميمات دولت تأثير بگذارند مردم عادي روستا هم مي ـ 4

   مخالفم كامالً       مخالفم  تا حدودي     موافقم       كامالً موافقم
ست و در اين ميان كار چنداني از ادست گروهي صاحب قدرت و ثروت به ادارة كشور  ـ 5

  .ما ساخته نيست
   مخالفم كامالً      مخالفم  تا حدودي   موافقم      كامالً موافقم

  .كنم در برخورد با تحوالت كشور بيش از پيش احساس ناتواني مي ـ 6
   مخالفم كامالً      مخالفم  تا حدودي   موافقم      كامالً موافقم

  . نقش مهمي در ادارة امور كشور بر عهده داريمروستاييانما  ـ 7
   مخالفم كامالً     مخالفم  تا حدودي   موافقم      كامالً موافقم

  
  اعتماد به دولت 

كننده  به تعبير كلمن اعتماد تسهيل. اعتماد به دولت يكي از اشكال اعتماد اجتماعي است
بادالت در فضاي اجتماعي است و هزينه مذاكرات و مبادالت اجتماعي را به حداقل م

 :1377 كلمن(اي دارد  كننده  مربوط به نظم اجتماعي نقش تعيينمسائلرساند و براي حل  مي
داللت  شده به لحاظ اجتماعي  تأييداعتماد اجتماعي بر انتظارها و تعهدهاي اكتسابي و). 297
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ها و نهادهاي مربوط به زندگي  بت به يكديگر و نسبت به سازمان كه افراد نسدارد
  .)9: 1380 ازكيا(است قرين يافته   و با روابط متقابل تعميمدهند نشان ميشان  اجتماعي

اعتماد افراد به دولت، اعتماد  اعتماد افراد به يكديگر،هاي مختلف از جمله  اعتماد در مقوله
 اعتماد به ،شود در مبحث حاضر به آن پرداخته ميچه   آن.دشو قع مياها و افراد به سازمان

براي سنجش اعتماد به دولت از . دولت است كه بيشتر مرتبط با مشاركت سياسي است
  .هاي زير استفاده شده است گويه
  ها و رفتارهاي زير هستند؟  شما مسئوالن دولتي تا چه حد داراي ويژگيبه نظر 
  خيلي زياد زياد تا حدودي كم وقت هيچ .كنند هايشان عمل مي  وعده به

  خيلي زياد زياد تا حدودي كم وقت هيچ .دهند به نظر مردم اهميت مي
  خيلي زياد زياد تا حدودي كم وقت هيچ .كنند پارتي بازي مي

  خيلي زياد زياد تا حدودي كم وقت هيچ .كنند استفاده مي  از موقعيت شغلي خود سوء
  خيلي زياد زياد تا حدودي كم وقت هيچ .كنند ابق با قانون رفتار ميمط

  خيلي زياد زياد تا حدودي كم وقت هيچ .اند به فكر خدمت به مردم
  خيلي زياد زياد تا حدودي كم وقت هيچ .كنند از امكانات دولتي به نفع خود استفاده مي

  
  نتايج تحقيق

  .دست آمد هنتايج زير ب SPSS افزار با استفاده از نرمها  پس از استخراج داده
به اين .  شد تأييد فرضيه مبتني بر وجود رابطه بين سن و مشاركت سياسي رسميـ1

داري در آزمون كي دو  سطح معني.  مشاركت سياسي افزايش يافت،يش سنصورت كه با افزا
اركت سياسي غيررسمي  اما در مورد مش، است174/0 و در ضريب همبستگي كندال 034/0

  . قرار نگرفت تأييدفرضيه تحقيق مورد
بين مانند نظريه ليپست كننده نظريات و تحقيقاتي باشد كه  تأييدتواند  اين نتيجه مي

طبق اين تحقيقات كساني كه . اند موقعيت اجتماعي و مشاركت سياسي رابطه برقرار نموده
. اركت سياسي و اجتماعي بيشتري دارندمش داراي موقعيت اجتماعي برتري در جامعه هستند

 سن يكي از ،ها اهميت بيشتري دارند خصوص جامعه روستايي كه سنت در جامعه ايران و به
كه  رود تر انتظار مي و از افراد مسن كننده موقعيت و پايگاه اجتماعي است موارد مشخص

  .هاي سياسي و اجتماعي داشته باشند ثرتر در عرصهؤحضوري م
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ق سياسي و ايدئولوژيكي نيز در ارتباط ئها و عال رسد ارزش  ميبه نظر ،ر اينوه بعال
هاي سني باالتر  به اين صورت كه گروه. ثير نباشدأت مشاركت سياسي رسمي با متغير سن بي

هاي كنوني و در نتيجه برخورداري  تر و متفاوت با دوره پذيري در محيطي سنتي دليل جامعه به
استقبال بيشتري از  نتي نظام سياسي از جمله دينداري، تعهد و تبعيتهاي س بيشتر از ارزش

كه به نوعي بيانگر مقبوليت نظام سياسي (مشاركت در انتخابات و حضور در تجمعات رسمي 
  .كنند مي) تواند باشد مي

 رابطه وضعيت اقتصادي با هر دو بعد مشاركت سياسي اثبات شد و در اين ميان ـ2
در زمينه مشاركت  .كت سياسي از آن وضعيت اقتصادي متوسط بودبيشترين ميزان مشار

 و در 914/0در آزمون كندال   و015/0داري در آزمون كي دو  سياسي رسمي سطح معني
 آن در  تأييدعدم .دست آمد ه ب200/0 و 044/0ترتيب  زمينه مشاركت سياسي غيررسمي به

 خطي و مستقيم نيست و با تغيرم كه رابطه بين دو دهد ميضريب همبستگي كندال نشان 
 ،با وجود اين نتايج. افزايش رفاه اقتصادي مشاركت سياسي هم پيوسته افزايش نيافته است

مشاركت سياسي  ثير ارتقاي وضعيت اقتصادي برأنظريات مطرح در مكتب نوسازي مبني بر ت
 تقويت توانايي  جريان نوسازي منجر به،بر اين اساس. دهد  قرار مي تأييدرا تا حدودي مورد

 و زمينه تحرك رواني و مشاركت هر چه بيشتر شود ميهاي اجتماعي در جامعه  اقتصادي گروه
در اين ميان روستايياني كه داراي وضعيت اقتصادي . كند ها در امور سياسي را فراهم مي آن

   .متوسطي بودند نقش بيشتري داشتند
 از  تواند ناشي  مي  سياسي همچنين هاي  فعاليت متوسط در  اقتصادي  بيشتر افراد با رتبه شركت
 ديگر   به ها نسبت آن   و اقتصادي  اجتماعي  براي موقعيت  سياسي مسائل بيشتر   و اهميت حساسيت

   سياسي توانند خود را از نوسانات بهتر مي  باال  اقتصادي  موقعيت  صاحبان  كه در حالي. ها باشد رتبه
 خود بر اثر   تغيير اوضاع به  نيز   اقتصادي يني پا هاي برهانند و افراد رتبه خود   بر وضعيت و تأثير آن
   متوسط برخوردارند حساسيت اقتصادي   از موقعيت كه  كساني. دارند  كمتر اميد سياسي رويدادهاي
  يشتري تأثير ب  سياسي زيرا تصميمات ، خود دارند زندگي  بر  سياسي مسائل تأثير   به  نسبت بيشتري

 بيشتر در   مشاركت  از علل  يكي كه صحت دارد   ليپست سخناين   ،بنابراين .ها دارد  آن بر موقعيت
  .است  دولت  هاي  از سياست  گروه  و منافع  عالئق ثيرپذيريأتصور ت  از  ناشي امور سياسي

 فرضيه تحقيق در خصوص ارتباط سطح تحصيالت با مشاركت سياسي رسمي در ـ3
داري در ضريب همبستگي  سطح معني اما.  شد تأييد007/0 داري با سطح معني  كي دوآزمون
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 مشاركت سياسي ، به موازات افزايش سطح تحصيالتاز اين رو، . است08/0 كندال رقم
هاي تحصيلي ابتدايي و كساني كه  ها حاكي است كه گروه  داده.رسمي افزايش نيافته است

. داشتندرا تن بودند بيشترين ميزان مشاركت سياسي رسمي  داراي سواد خواندن و نوشصرفاً
گروه تحصيلي  سواد و ترتيب گروه تحصيلي راهنمايي و گروه تحصيلي بي ها به پس از آن

 گروه تحصيلي باال كمترين ميزان مشاركت سياسي ،بنابراين. متوسط به باال قرار داشت
  . رسمي داشتند

دو با سطح  ه تحقيق در هر دو آزمون كيدر مورد مشاركت سياسي غيررسمي فرضي
 به اثبات رسيد و به موازات افزايش سطح تحصيالت مشاركت سياسي 001/0داري  معني

در توضيح تفاوت .  شد تأييد نظري تحقيقچهارچوبدر مجموع . د داغيررسمي افزايش نشان 
ي ها توان گفت كه گروه مشاركت سياسي رسمي و غيررسمي در زمينه تحصيالت مي

دليل برخورداري از اطالعات بيشتر و اعتماد به نفس باالتر قادرند مشاركت  تحصيلي باالتر به
در .  مشاركت سياسي غيررسمي بيشتري دارند،از اين رو. ريزي كنند تري را پي سياسي متنوع

هاي تحصيلي  حالي كه مشاركت رسمي كه در قالب مشخصي است براي مشاركت گروه
بوده و مستلزم درگيري ذهني كمتري است و پس آن فرد ملزم به پيگيري تر  تر راحت پايين
   .نيست
ها مشاركت سياسي  دهد كه با افزايش استفاده از رسانه  نتايج پژوهش نشان ميـ4

داري در كي دو و مقدار ضريب همبستگي كندال  سطح معني. يابد غيررسمي افزايش مي
284/0 )001/0 = P (نده همبستگي مستقيم و مثبت بين دو متغير ده كه نشان دست آمد هب
 نظريات ،بنابراين. اما در زمينه مشاركت سياسي رسمي فرضيه تحقيق به اثبات نرسيد. است

 مطرح در مكتب نوسازي از جمله نظريه لرنر تنها در خصوص مشاركت سياسي غيررسمي
هايي  نده شاخصكه دربرگير رسد نوع مشاركت سياسي غيررسمي  ميبه نظر. شود  ميتأييد

هاي  گيري بيشتر از رسانه مانند جستجوي اخبار سياسي، بحث و تبادل نظر است مستلزم بهره
 . گروهي است

 فرضيه تحقيق در ، در زمينه رابطه دو متغير ارتباط با شهر و مشاركت سياسي رسميـ5
با سطح ضريب همبستگي كندال   اما در. شد تأييد001/0 داري سطح معني آزمون كي دو با

دهد رابطه بين دو متغير خطي و مستقيم   نشان مياين.  به اثبات نرسيد109/0داري  معني
 ها حاكي است كه سطح متوسط ارتباط با شهر داراي بيشترين ميزان مشاركت داده. نيست
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اما در مورد مشاركت . و پايين قرار داشت ترتيب سطوح باال سياسي رسمي بوده و پس از آن به
 و در ضريب همبستگي كندال با 007/0داري در آزمون كي دو  ررسمي سطح معنيسياسي غي

چه ارتباط با شهر  دهد هر كه نشان مي دست آمد هب) 001/0داري  سطح معني( 226/0مقدار 
نتيجه نظريات مطرح در  در. بيشتر بوده مشاركت سياسي غيررسمي هم بيشتر شده است

  تأييدافزايش مشاركت سياسي غيررسمي با شهر درثير ارتباط أمكتب نوسازي در زمينه ت
   .ها در زمينه مشاركت سياسي رسمي محدود است ثير آنأاما ت ،شود مي

 اين نتيجه حاصل شد كه با افزايش اين عامل يقدرت  در خصوص احساس بيـ 6
 آزمون كي دو و اين رابطه در .يابد  رسمي و غيررسمي كاهش مي طور بهمشاركت سياسي 

 نظر سيمن، ، بنابراين. شد تأييد05/0داري كمتر از   همبستگي كندال با سطح معنيضريب
هاي احساس  قدرتي به عنوان يكي از شاخص ثير منفي احساس بيألوين و ديگران مبني بر ت

  .بيگانگي بر مشاركت سياسي به اثبات رسيد
 . شد تأييدمي فرضيه تحقيق در زمينه رابطه اعتماد به دولت و مشاركت سياسي رسـ7

دهد با  است كه نشان مي 417/0و مقدار كندال  001/0داري در آزمون كي دو  سطح معني
 تاما در زمينه مشارك. افزايش اعتماد به دولت، مشاركت سياسي رسمي افزايش يافته است

دهد كه مشاركت  اين موضوع نشان مي. دست نيامد هداري ب سياسي غيررسمي رابطه معني
ثر از نقش نظام أشود تا حد زيادي مت كه از طريق مراجع رسمي انجام مي ل ايندلي رسمي به

هاي سياسي و فرهنگي مشاركت را  هاي روستايي است كه زمينه سياسي در جلب اعتماد گروه
 . شود سبب مي

   
  ها فرضيهتجزيه و تحليل در ارتباط با مجموع 

 سياسي و در نهايت اثبات يا رد مدل  سنجش تأثير مجموع متغيرها به متغير مشاركتبه منظور
 سنجش تأثير ،اين مرحلههدف . نظري تحقيق از رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير استفاده شد

 بود و دانستن ها فرضيهمجموع متغيرها در ارتباط با يكديگر و تجزيه و تحليل در ارتباط با مجموع 
اي تغييرات متغير وابسته را توضيح  ازهاين مطلب كه متغيرهاي مورد سنجش مجموعاً تا چه اند

جا   آناز. ها مدل نظري تحقيق مورد ارزيابي قرار گيرد دهند و در نهايت با بيان رابطه بين آن مي
اي يا نسبي كاربرد دارد و برخي متغيرهاي مورد سنجش  هاي فاصله كه رگرسيون در مورد داده

.  استفاده گرديدSPSSدر  1 و 0موارد كدهاي مانند نوع روستا و شغل در سطح اسمي است در اين 
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مشاركت سياسي رسمي و (  نيز رگرسيون چندمتغيره در مورد هر يك از دو متغير وابستهجا ايندر 
  . جداگانه محاسبه شد طور به) غيررسمي

 درصد 54ع ودهد كه متغيرهاي مستقل تحقيق در مجم گيري نشان مي نتايج اين اندازه
كنند در حالي كه اين ميزان در  را تبيين مي) مشاركت سياسي رسمي(سته تغييرات متغير واب

 بر اساسهاي تحليلي زير كه  در مدل.  درصد است39مورد مشاركت سياسي غيررسمي 
 ميزان نقش و تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي ،ضرايب بتا ترسيم شده است
 بود 05/0ها باالتر از  داري آن دي كه سطح معني موارجا ايندر . وابسته نشان داده شده است

كنار گذاشته شد و در نهايت براي ارزيابي صحت و چگونگي مدل نظري تحقيق از تكنيك 
 :تحليل مسير استفاده شد

 
  ـ تحليل مسير مشاركت سياسي رسمي1نمودار شماره 

  
د كه مدل مشاركت سياسي غيررسمي بيشتر ده دست آمده نشان مي هاي به مقايسه مدل

زيرا در اين نوع مشاركت، تحصيالت، . گوياي مطالب ارائه شده در نظريه نوسازي است
ها و ارتباط با شهر رابطه مثبتي با مشاركت داشته و در اثر افزايش سطح  استفاده از رسانه

اي واسط افزايش يافته  مستقيم و غيرمستقيم از طريق متغيره طور بهها مشاركت سياسي  آن
در حالي كه در مدل مشاركت رسمي دو متغير اخير نقش نداشته و متغير تحصيالت نيز . است

  .رابطه منفي داشته است

22/- 

20/ 

26/- 

26/-

29/-

23/-

31/-

37/-
69/-

  تحصيالت

  سن

48/-

44/

  شغل

  روستا

  مشاركت 
 رسميسياسي

 احساس
  قدرتي بي

  اعتماد به دولت
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  ـ تحليل مسير مشاركت سياسي غيررسمي2نمودار شماره 

به .  رسمي داشته استثير منفي بر مشاركت سياسيأهمچنين متغير شغل و نوع روستا ت
تر و  اين صورت كه مشاغل غيركشاورزي نسبت به مشاغل كشاورزي، روستاهاي پرجمعيت

  .اند نسبت به ديگر روستاها مشاركت سياسي كمتري داشته تر به شهر نزديك
قدرتي در مورد مشاركت سياسي رسمي نقش بيشتري نسبت  اعتماد به دولت و احساس بي

 بيشترين 69/0اين ميان اعتماد به دولت با ضريب  در. اند مي داشتهبه مشاركت سياسي غيررس
 در حالي كه در مورد مشاركت سياسي غيررسمي ،تأثير را بر مشاركت سياسي رسمي داشته است

ست كه مشاركت سياسي رسمي كه در قالب  اگر آن اين امر بيان. است 33/0اين مقدار 
ثر از عوامل محيطي و أگيرد تا حد زيادي مت انتخابات و شركت در تجمعات رسمي صورت مي

  .هاي فردي در آن نقش داشته باشد  قابليتكه صرفاً ايدئولوژيكي است تا اين
  

  يجه گيرينت
زيرا جامعه . است مطالعه مشاركت سياسي در روستاها از اهميت درخور توجهي برخوردار

اي از   به عنوان نمونههاي مكتب نوسازي روستايي در كشورهاي در حال توسعه در نظريه
مشاركت سياسي به عنوان يكي از  .تحول پيدا كندبايد جامعه سنتي مطرح است كه 

35/-25/ 

31/ 

38/ 

15/ 

12/ 

33/

21/

10/- 

18/

استفاده از 
 ها رسانه

 سن

 تحصيالت

 ارتباط با شهر

 ارتباط با شهر

احساس 
 قدرتي بي

 اعتماد به دولت

23/
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ثر از ديگر ابعاد اقتصادي و اجتماعي توسعه است أ مت،كه  عالوه بر اينيافتگي توسعهمعيارهاي 
 محيطي ثير عواملأ تحت ت،كند ساخت سياسي جامعه پيدا مي دليل ماهيت و ارتباطي كه با به

دهد كه بين جنبه رسمي  نتايج تحقيق نشان مي. گيرد و طرز تلقي از نظام سياسي هم قرار مي
لذا بايد در  و غيررسمي مشاركت سياسي در جلب مشاركت روستاييان تفاوت وجود دارد و

  .مطالعه اين بعد از مشاركت به سطوح و انواع مشاركت توجه نمود
هاي مطرح در مكتب نوسازي به عنوان عوامل اجتماعي  يه نظربر اساسميان عواملي كه از 

اند هفت عامل نوع روستا، سن، وضعيت اقتصادي، شغل، سطح تحصيالت، ارتباط با  مطرح شده
همچنين دو عامل احساس . اند هاي گروهي مورد بررسي قرار گرفته شهر، استفاده از رسانه

توان گفت  در مجموع مي. اند سط بررسي شدهقدرتي و اعتماد به دولت به عنوان متغيرهاي وا بي
در ارتباط با متغيرهاي مورد مطالعه تفاوت ) رسمي و غيررسمي(كه بين انواع مشاركت سياسي 

ثال با افزايش سطح تحصيالت، ارتباط با شهر، و استفاده ه طور مب. اي وجود دارد قابل مالحظه
ثير أ ت كهفزايش يافته است در حاليهاي گروهي مشاركت سياسي غيررسمي پيوسته ا از رسانه

سطح ارتباط متوسط با شهر و  مشاركت سياسي رسمي محدود و تنها در اين عوامل بر
 برخالف عالوه بر آن،. تحصيالت ابتدايي افزايش داشته و پس از آن رو به كاهش بوده است

تگي مشاركت سياسي رسمي، سطح اعتماد به دولت با مشاركت سياسي رسمي داراي همبس
نظام  ثر از طرز تلقي ازأتوان نتيجه گرفت كه اين نوع مشاركت تا حدود زيادي مت  لذا مي.است

   .وژيكي در آن نقش زيادي دارندايدئول عوامل سياسي و سياسي است و
 نظري چهارچوب مدل و ،كه با استفاده از رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير سرانجام اين

هاي اجتماعي مورد بحث   شاخصيارتقا اثر كه در  نتيجه اين.گرفتتحقيق مورد ارزيابي قرار 
كه بيشترين ميزان آن در زمينه ارتباط با شهر است مشاركت سياسي غيررسمي افزايش يافته 

يرهاي اعتماد به دولت و ميزان جز در زمينه متغ  ه اما در زمينه مشاركت سياسي رسمي ب.است
 نظري تحقيق در مورد چهارچوب در مجموع ،اينبنابر. كاهش يافته استمشاركت سن، 

   .مورد مشاركت سياسي رسمي اثبات نرسيد  اما در شد تأييدمشاركت سياسي غيررسمي
  

  پيشنهادها
به موازات گسترش امكانات و توسعه روستاها كه صرفاً به عمران و بهسازي محيط فيزيكي 

اي عادالنه بين اقتصاد شهري  بطهو ايجاد را هاي اشتغال شود بلكه جنبه روستا محدود نمي
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. شود  تر مي  نيز گستردهروستاييانمشاركت سياسي و اجتماعي  ،شود روستايي نيز شامل مي
ن يدر ا . مشاهده نمودي صنعتي روستاهاي كشورهابيشتر در توان نمونه اين مطلب را مي

ب سياسي  حمايت از احزاصورتاي در حيات سياسي به  ش گسترده نقروستاييانكشورها 
 توجه هر چه بيشتر ،بنابراين. حاكم و يا كمك به رقيب و تأثير گذاشتن بر انتخابات دارند

تواند به  هاي روستايي و كشاورزي الزمة توسعه همه جانبة كشور است و مي دولت به بخش
  بهمشاركت سياسي قت يدر حق.  منجر شودروستاييان مشاركت سياسي و اجتماعي  يارتقا

ها و   سازمان ،هاي مستقل  گسترده و پايدار مستلزم وجود تشكل ، قانوني ،آميز مت مسالصورت
هاي گروهي آزاد و نهادينه شدن قانون و مقررات در   وجود رسانه .احزاب سياسي نيرومند است
و به عبارت ديگر تعميق جامعه مدني الزمه توسعه همه جانبة  همة سطوح و سلسله مراتب

ها و احزابي كه پشتيبان اقشار  ها و تشكل  روستايي نيز وجود سازماندر زمينة. كشور است
تواند موجب حضور  د مينها عمل كن د و به نمايندگي از آننها باش روستايي و حامي منافع آن

ها را از اين طريق   در عرصه سياسي كشور شود و منافع آنروستاييانتر  تر و آگاهانه فعال
  .مين كندأت

توان اشاره نمود كه اغلب   مييي مطالعات روستاشناسي  در زمينه روشعالوه بر اين،
  صورت بهنامه يا طرح پژوهشي  شناسي كه در قالب پايان قريب به اتفاق تحقيقات جامعه

تر نسبت به شهرها  اي سنتي خصوص در جامعه روستايي كه جامعه  به،گيرد پيمايشي انجام مي
كا شود از دقت  به ابزار پرسشنامه اتصرفاًچه   چنانتهاي فرهنگي خاص خود اس و با ويژگي

 بسياري از روستاييان از تحصيالت قابل توجهي برخوردار چرا كه .الزم برخوردار نخواهد بود
 تلفيق مورددر اين . سوادي در روستا باال است رها درصد بينيستند و در مقايسه با شه

م با أهاي كمي تو كار بردن روش  كلي به طور بهمطالعات پيمايشي با مطالعات ميداني و 
هاي   آگاهي قبلي از جنبهنيا افزون بر. كندشتري را آشكار تواند حقايق بي هاي كيفي مي روش

به پژوهشگر تواند  آن مي مختصر تاريخچه ديگر روستا از قبيل نوع مشاغل، تركيب قومي و
  .دي نمايدكمك زيا
شود  است كه سبب مي ستا نسبت به شهرعدم پيچيدگي محيط رو  وگر سادگيينكته د

وجهي دچار مشكل شوند و تفاوت چنداني بين هاي پنج  پاسخگويان در پاسخ به طيف
ها  رسد تنظيم طيف  ميبه نظردر اين صورت . هايي مانند موافقم تا خيلي موافقم نبينند گزينه

مشاركت سياسي هاي تحقيق در زمينه  از ديگر جنبه .تر باشد  سه وجهي مناسب صورت به
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دليل  هاي ديگر جامعه روستايي از جمله زنان است كه به روستاييان لزوم توجه به بخش
 به چندانً ،وارهاي روستايي كه اغلب مرد هستندمحدوديت تحقيق و تمركز بر سرپرستان خان

 مبذول يز توجه وافرين نكته ني الزم است به ايي روستامسائلمحققان . شود يمآن پرداخته ن
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