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 بررسی مشارکت مردم در نهمین انتخابات ریاست جمهوري
 داود پرچمی *
 شهید بهشتیدانشگاه   

 چکیده
طور مستقیم یا غیرمستقیم براي تأثیرگذاري بـر گـزینش اعـضاي دولـت و       هایی است که شهروندان به     مشارکت سیاسی فعالیت  

مشارکت مردم در انتخابات .   آن استهاي  شکلبات یکی از مهمترین و انتخا؛دهند ها انجام می هاي آن ها و فعالیت  یا برنامه،حکومت
 ةها و چگونگی ادار ها، برنامه کنندگان، انتخاب سیاست گذاران و اداره انتخاب سیاست.  آن داردفراد  ااثرات بسیار زیادي روي جامعه و

دهاي انتخاباتی آن، مشروع نمـودن نظـام   امور جامعه، گردش قدرت و اعمال فشار روي قدرتمندان، پاسخگو شدن حکومت و نها 
ولیت بیشتر شهروندان، کاهش نابرابري، تأکید نخبگان ؤسیاسی، قدرت نمایی به خارج، پیوند عالیق و ایجاد همبستگی، احساس مس

طور  به.  استهایشان، بیان مخالفت و نارضایتی، کاهش اضطراب و فشارهاي روانی برخی پیامدهاي مشارکت در انتخابات  بر خواسته
 تالش شده تا ضمن استفاده از ،در این تحقیق.  دو دسته عوامل فردي و سیاسی ـ اجتماعی بر شرکت در انتخابات تأثیر دارد،کلی

آوري شده پس از انتخابات  هاي جمع  شرکت در انتخابات براساس داده،ن دیگر، متناسب با شرایط خاص کشور ما     اتجربیات محقق 
 .    مورد بررسی قرار گیرددوره نهم ریاست جمهوري

 .مشارکت، مشارکت سیاسی، اتنخابات، انتخابات رییس جمهوري: ها دواژهیکل

Public Participation in the Ninth Presidential Election of Iran 

Davood Parchami 
Lecturer, Department of Sociology  
Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University 

Abstract 
Public participation is an activity in which the citizens try to directly or indirectly influence 
the selection of government members, the ruling party or its programs and actions. Elections 
can be seen as one of the most important forms of this participation and has a great impact 
on the society in general and every individual in particular. Choosing the policymakers, 
selecting policies and programs, ruling procedures in the society, power rotation, putting 
pressure on authorities, responsiveness of the ruling party and selective institutions, 
legitimizing the political system, maneuvering against overseas powers, boosting the ties and 
interests, creating social cohesion and solidarity in the society, higher accountability of the 
citizens, reducing inequality, more emphasis by the elites on their desires, expressing 
opposition and dissatisfaction, and finally, decreasing stress and psychological pressures 
could be considered as the main outcomes of elections. In general, there are two major 
factors, individual and socio-political, which affect public participation in elections. In this 
research, after reviewing the literature, public participation is examined using the data of the 
ninth presidential election. 

Keywords: Public participation, Citizens, Elections, Presidential election, Iran. 
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 1 مقدمه.1
هاي  هاي مختلف با انگیزه ها و سازمان  افراد، گروهۀانتخابات و نتایج آن از مقوالت مورد عالق

معموالً فعاالن . بینی نتایج آن است  و عمدتاً این عالقه در پیشگویی و پیشاستمتفاوت 
د من هسیاسی، صاحبان قدرت و افراد داراي منافع، بیش از مردم عادي به این موضوع عالق

 حتی االمکان رفتار مردم را ،بینی نموده کنند با درك شرایط، نتایج را پیش هستند و سعی می
 .  میل و منفعت خود هدایت نمایند و و بر حسب اهدافنددر انتخابات به کنترل خود در آورد
 انتخاب : بسیار زیادي روي جامعه و اعضاي آن داردهايمشارکت مردم در انتخابات اثر

 امور ةچگونگی ادار ها و برنامه ها، کنندگان امور جامعه، انتخاب سیاست اداره ران وگذا سیاست
همچنین مشروع نمودن  در نتیجه اعمال فشار روي قدرتمندان و گردش قدرت و جامعه،

ایجاد همبستگی، انتخاب رهبران و  ق وینمایی به خارج، پیوند عال نظام، بسیج، قدرت
 تولید رضایت از نظام سیاسی، )Vengroff 2006: 1-6(رضایتی والن و بیان مخالفت و ناؤمس

ولیت بیشتر شهروندان ؤپاسخگوتر شدن حکومت و نهادهاي انتخاباتی آن، احساس مس
هایشان  ل جامعه، کاهش نابرابري و تأکید نخبگان بر خواستهیمشارکت کننده براي حل مسا

)Vaccari 2003: lectuer1.p1(.تواند اضطراب،  است که می عاملی ، مشارکت سیاسی
 ).Sanders 2001: 305( فشارهاي روانی را کاهش دهد

 مشارکت و انتخاب مردم در ةتحقیق حاضر به منظور تبیین و کسب شناخت علمی دربار
هدف اصلی این .  صورت گرفته است،نهمین انتخابات ریاست جمهوري پس از انجام انتخابات

 ثر بر آنؤمشارکت مردم در این انتخابات و عوامل مدم  مطالعه و بررسی مشارکت و ع،مقاله
ال است که چه کسانی با ؤدنبال پاسخگویی به این سه  این تحقیق ب،به عبارت دیگر. است

 .اند  یا شرکت نکرده،این انتخابات شرکت کرده لی دریهایی و به چه دال چه ویژگی
 

  چهارچوب نظري.2
 تعریف و مفهوم مشارکت سیاسی  .1 ـ 2
 )Verba & Nie(  وربا و ناي.1 ـ 1 ـ 2

مورد استفاده  تعریف وربا و ناي یکی از اولین تعاریفی است که در متون علوم سیاسی مطرح و
طور  هشود که شهروندان ب هایی گفته می ها مشارکت سیاسی به فعالیت از نظر آن .گیرد قرار می

________________________________________________________ 
 . ـ این تحقیق با حمایت مالی سازمان تحقیقات بسیج انجام شده است1
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براي تأثیرگذاري بر گزینش اعضاي ) یادکم یا ز(هاي مختلف  غیرمستقیم و در اندازه مستقیم یا
 .)Verba & Nie:1979(دهند  ها انجام می هاي آن ها و فعالیت  یا برنامه،دولت و حکومت

 
 )Broadwell & Conway( برادول و کانوي .2 ـ 1 ـ 2

 مانند رأي دادن، کمک نقدي و پرداخت پول و ، سیاسی انجام شودةبه هر عمل که با انگیز
یک حزب سیاسی، تالش براي یک مقام دولتی، تحریم یک   یا عضویت در،تباطامکانات، ار

مشارکت سیاسی گفته  ها  اینآمیز و امثال کاال، شرکت در راهپیمایی، اعتراض خشونت
هاي سیاسی   ابزاري براي کسب مزیت، مشارکت سیاسی.)Broadwell 2004: 1 (شود می

  ).Conway 2000: 3( است
 
 )Bergstorm & Mehrotra( وم و مهروترا برگستر.3 ـ 1 ـ 2

دنبال ه  کنش شخصی یا خصوصی شهروندانی که بمنزلۀه گاهی مشارکت سیاسی ب
از مفهوم مشارکت . شود  تعریف می،هاي آن هستند اثرگذاري یا حمایت از دولت و یا سیاست

. شود یهاي سیاسی استفاده م  هدف فعالیتمنزلۀه  وسیله و گاهی بمنزلۀه سیاسی گاهی ب
کند و معتقد است  هاي آن محدود نمی مهروترا مشارکت سیاسی را به حکومت و سیاست

گیري مطالبات، بحث سیاسی و دیگر  هاي قانونی و غیرقانونی، شکل مشارکت سیاسی حمایت
مشارکت و یا . شود  نیز شامل می،اي که به حکومت مربوط است ارتباطات گفتاري و رسانه

 نیز در بر ،شود  که در نهادهاي خصوصی انجام میاي را هاي سیاسی کنش سیاسی، فعالیت
 ).Bergstrom 2006: 41, Mehrotra 2005: 15( گیرد می
 
 )Kamel AL-Sayyid & Dimitrovka( دمیتروفکا کامل آل سید و .4 ـ 1 ـ 2

ها و اجتماعات و افراد در  دمیتروفکا پرداختن مستقیم و غیرمستقیم مردم اعم از گروه
هاي سیاسی را مشارکت  سازي، انتخاب کردن، تأیید و تصویب نمودن اهداف و استراتژي مادهآ

 مشارکت در امور سیاسی عمومی و منزلۀه  مشارکت سیاسی ب،در این تعریف. داند سیاسی می
ها در نظر گرفته شده است و  هاي نظارتی براي کسب اطمینان از صالحیت حکومت فعالیت

 -Dimitrovka 2003: 1, AL( است زیادي از مردم در امور سیاسی ةروشی براي شرکت عد

Sayyid 2003: 2(. 
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 )Vaccari & Olson(  واکاري و اولسون.5 ـ 1 ـ 2
او . شد طور تاریخی یا فرهنگی تعریف خواهد هتواند قانونی یا غیرقانونی باشد که ب مشارکت سیاسی می

فعاالنه  ارکت فعال، کمک در اخذ یک تصمیم،  مشـ1: کند دو نوع مشارکت را از هم تفکیک می
 مشارکت منفعل، نشان دادن همانندي ـ2. ثیرگذاري و اعمال نفوذ بر امور سیاسیأاندرکار بودن و ت دست

 . براي کسب رضایت و خود اظهاري همراهی و پیروي از یک گروه، براي تداوم رابطه با یک گروه،
  . سلسله مراتب و وابستگی مرتبط است  قدرت،  مان، مشارکت عملی است که با ساز،از نظر او

کنندگان مشارکت منفعل دارند و  باشد، معموالً اکثر مشارکت می» دموکراتیک« ندرته بنابراین ب
 .)Vaccari 2003: ch 4, Olson 2005: III (نمایند فقط عدة کمی هستند که مشارکت فعال می

 
 )Brady(  برادي.6 ـ 1 ـ 2

را معرفی   نهایتاً چهار مفهوم اساسی آن، تعاریف مختلف از مشارکت سیاسیۀعبرادي با مطال
 ordinary( مردم یا شهروندان معمولی ۀ، عام)activities of action(فعالیت یا کنش : کند می

citizens(سیاست ، )politics(و نفوذ  و تأثیر )Brady: 1999(. 
گیري یا عدم  يأ شرکت در رو صرفاً تعریف وربا و ناي برگزیده شده ،در این مقاله
 . کنیم آن را بررسی می

 
 هاي مشارکت سیاسی  تئوري.2 ـ 2

ثر بر ؤ شناسایی عوامل م،هاي مشارکت سیاسی متناسب با هدف این مقاله هدف از بررسی نظریه
توان  طور کلی می هب .استنظران  صاحب ن وا از نظر سایر محقق،گیري یا عدم آن يأمشارکت در ر

 دهند و هایی که مفهوم مشارکت سیاسی را توضیح می  نظریه:ها را به سه نوع تقسیم نمود ن نظریهای
نمایند  ثیرگذار بر مشارکت سیاسی را معرفی میأهایی که عوامل ت  نظریه؛کنند مصادیق آن را بیان می

ت که برخی بدیهی اس. دهند یا عدم آن را توضیح می هایی که پیامدهاي مشارکت سیاسی و نظریه و
 : پردازیم ها می جا به بررسی این نظریه در این .کنند ها بیش از یک مورد را بیان می از نظریه

 
 )Broadwell(  برادول.1 ـ 2 ـ 2

قومیت و دین را بر میزان   سکونت، سن، تحصیالت، درآمد، نژاد،ۀبرادول جنسیت، منطق
ال که چرا مردم در ؤ در پاسخ به این س،داند و بر مبناي نتایج تحقیقات خود ثر میؤمشارکت م
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 اهداف شخصی  و منافع شخصی، نیازهاي روانشناختی: عوامل،کنند امور سیاسی مشارکت می
هاي قانونی، تضاد در زندگی  ل عدم شرکت مردم را نیز محدودیتیاو دال. برد را نام می

از نظر . داند میهاي سیاسی  شخصی، تهدید روانشناختی و فقدان مهارت در انجام فعالیت
ها از شرایط خوب زندگی خود راضی هستند، لذا خواهان  برادول چون بخشی از امریکایی

او . بینند  ضرورتی براي مشارکت در امور سیاسی نمی، و به همین دلیلنیستندتغییر آن 
شان  ها به نظام سیاسی دهد که اعتماد امریکایی نویسد تحقیقات زیادي نشان می همچنین می

 ناامیدي و ،عالوه بر این موارد. شود یین است و این نیز باعث کاهش مشارکت مردم میپا
ثر بودن در نتیجه انتخابات، ؤحزبی، تردید در م دلسرد بودن از نتایج انتخابات، وجود نظام تک

 از عواملی است که بر میزان مشارکت ،عدم رقابت کاندیداها و عدم وجود کاندیداي رقیب
 .)Broadwell 2004: 1-56(ویژه در انتخابات تأثیرگذار است ه ر سیاسی و بافراد در امو

 
 )Vengroff( ونگروف .2 ـ 2 ـ 2
 سنتی یا متعارف ـ1 :نماید کلی مشارکت را به دو نوع کلی تقسیم می طور هب
)conventional(: هاي  فعالیت رأي دادن، :استموارد این  شامل ،مشارکت سنتی یا متعارف

هاي خاص و ویژه،  ها و دنبال کردن موضوعات اجتماعی، تماس ی، همکاري در فعالیتانتخابات
غیرسنتی ـ 2 .)خدمت درآوردن نخبگانه ب( مطالبات رسمی  خدمات متقابل وۀارتباط براي ارائ

هاي  مشارکت غیرسنتی یا غیرمتعارف شامل فعالیت :)unconventional( غیرمتعارف یا
، شورش، جنگ )مسلحانه( زدن، آشوب، حمالت نظامی ات، ضربهجویانه، فساد، اعتراض صلح

 ونگروف مشارکت سیاسی را داراي کارکردهاي مشروع نمودن نظام، .شود داخلی و انقالب می
 .داند ق، انتخاب رهبران و بیان مخالفت و نارضایتی میینمایی به خارج، پیوند عال بسیج، قدرت

، ها گرایش  اجتماعی، ـ اجتماعی، پایگاه اقتصادياز نظر ونگروف پیشرفت اقتصادي، ساختار
 . )Vengroff 2006: 1-6( جنسیت با مشارکت همبستگی دارند طبقه، قومیت، دین، منطقه و

 
 )Wangc( وانگس .3 ـ 2 ـ 2

مشارکت سیاسی موجب آگاهی و فرهیختگی بیشتر، درك عمیقتر و شناخت وسیعتري از 
ل یداله او معتقد است مردم ب .شود سی در افراد میسیاست و افزایش احساس اثرگذاري سیا

بر او دالیل عدم شرکت را . کنند مادي، غیرمادي و منافع مثبت در امور سیاسی مشارکت می
ل یاي، دال ل زمینهیاجتماعی، دالـ ل روانی یشناختی، دال ل جمعیتیدال :داند چهار دسته می
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طور کامل و بر اساس  هرکت در انتخابات را بل عدم شیتوانیم دال گوید ما نمی او می. عقالنی
 بلکه عدم شرکت تابع تأثیرگذاري جمعی این عوامل ؛یک دسته از عوامل فوق تعیین نماییم

هاي دولت  مند به تأثیرگذاري بر سیاست هوانگس معتقد است کسانی که شدیداً عالق. است
 در معرض فشار اجتماعی باشند، کسانی که به اطالعات دسترسی بیشتري دارند، کسانی که

کنند  بیشتري هستند، کسانی که براي رأي دادن به احزاب سیاسی مختلف احساس فشار نمی
در امور سیاسی و  دهند بیشتر یابی به مطالبات خود را بیشتر می و کسانی که احتمال دست

  .)Wangc 2004: 1-3(کنند  انتخابات شرکت می
 
 )Bergstorm(  برگستروم.4 ـ 2 ـ 2

 کرده بیان این موارد را ،بندي رفتار افراد برگستروم براي عملیاتی کردن مشارکت سیاسی و طبقه
ها، برقراري تماس و   با آنمرتبطهاي سیاسی و اقدام  رأي دادن، عضویت در احزاب و گروه: است

کمک ها و دوستان و آشنایان، جلب  ها، رسانه والن، وکال، انجمنؤارتباط با سیاستمداران، مس
آشنایانی که در حکومت هستند و کسانی که بر افراد داخل حکومت نفوذ دارند، سازماندهی یک 

منصبان، فعالیت در  گروه، تشکیل پرونده دادخواهی در یک دادگاه، ارسال هدیه براي صاحب
ضربه زدن،  مبارزات انتخاباتی، همیاري و کمک به رفتارهاي سیاسی، تظاهرات، افشاگري و

هاي سیاسی، عدم رعایت قوانین و آشوب، پوشیدن  مایت مالی از افراد، احزاب و گروهتحریم، ح
 یک يدالیل سیاسی، امضاه هاي خاص که داراي عالمت خاصی باشد، انجام معامله ب لباس

ها، تثبیت و رعایت یک فرهنگ  دادخواست یا طومار، نوشتن نامه به فعاالن سیاسی و روزنامه
 دو رویکرد ،برگستروم. )Bergstrom 2006: 41( ها مانند اینرنتی سیاسی و هاي اینت خاص، فعالیت

 را مطرح )Voter-Oriented(دهنده  گیري رأي  و جهت)Structural approach(نظري ساختاري 
 Political Opportunity(هاي سیاسی  در رویکرد ساختاري تمرکز بر ساختار فرصت. کرده است

Structure(هاي مختلف به قدرت و استفاده  تاري است که میزان دسترسی گروهمنظور ساخ.  است
دهنده در پی  گیري رأي او در رویکرد جهت. )Bergstrom 2006: 11(کند  از آن را تعیین می

مدل . مدل دموکراسی استفاده کرده است  افراد براي مشارکت سیاسی، ازةشناخت انگیز
 اجتماعی که مشارکت سیاسی را ۀنسانی و سرمای اۀ فیزیکی، سرمایۀدموکراسی سه منبع سرمای

 فیزیکی به تمام امکانات مادي که افراد در اختیار ۀسرمای. کند نماید را مطرح می پذیر می امکان
سرمایه . شود کنند مانند درآمد، سرمایه و وسایل ارتباطی اطالق می دارند و مشارکت را تسهیل می
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شود، مانند تحصیالت، دانش  در تعامل افراد با هم ارائه میهایی است که  انسانی مهارت و توانایی
کند و اساساً درون روابط میان  هاي اجتماعی معنی پیدا می سرمایه اجتماعی درون شبکه. و مهارت

 . )Bergstrom 2006: 12(شود  افراد با هم وجود دارد و منبعی است که موجب مشـارکت می
 
 )Whiteley & Seyd(  وایتلی و سید.5 ـ 2 ـ 2

ها  اند، برخی از آن هاي مختلفی براي مشارکت سیاسی مطرح کرده در علوم سیاسی مدل
 ایده اصلی و مرکزي این مدل ):Civic Voluntarism (گرایی مدنی مدل اراده ـ1 :عبارتند از

میزان مشارکت سیاسی است و دلیل عدم مشارکت مردم آن است که منابع الزم را در اختیار 
 یا اساساً در معرض جلب ،پردازند ل سیاسی نمییعالقگی به مسا دلیل بیه  و یا بندارند

 . اند مشارکت در امور سیاسی قرار نگرفته و جلب نشده
براي تحلیل مشارکت سیاسی بر اساس ): Rational Choice( مدل انتخاب عقالنیـ 2

 ۀفردي، به آستانتئوري انتخاب عقالنی، و مغایرت هزینه مشارکت جمعی و کسب منافع 
 مشارکت در کنش جمعی کم باشد، ۀکه بیانگر آن است که وقتی هزینشود  توجه میتحول 

گیري از مواردي است که هزینه آن  يأگیرند و شرکت در ر را نادیده می  آن افراد احتماالً 
افراد گیري هزینه زیادي به  يأبه عبارت دیگر شرکت در ر. تر از این آستانه قرار دارد پائین

 .کنند آورند در آن شرکت می دست نمی هکه چیزي ب کند، لذا با آن تحمیل نمی
 این مدل بیشتر اشکال غیرمتعارف ):Social Psychological(  مدل روانشناختی اجتماعی ـ3

 جا روي تئوري هنجارها و این در. گیرد بر می شورش را در مشارکت سیاسی مانند اعتراض و
 . پردازد شود و به تبیین رابطه بین گرایشات و مشارکت سیاسی می کید میأت ارهاي مورد انتظ ارزش
کید روي آن است که افراد با توجه به أ ت،در مدل بسیج :)Mobilization(مدل بسیج  ـ 4

توجه به انگیزشی که توسط  همچنین با و هاي سیاسی که در محیطشان وجود دارد فرصت
 . کنند امور سیاسی مشارکت می روجود آمده د هها ب آن سایرین در

هاي عمومی وجود  مدل انگیزه: )General Incentives( هاي عمومی  مدل انگیزه ـ5
 نظریه آن. کند هاي ما متمرکز هستند را تبیین می تمایالت شدید مشارکت که بر وابستگی

یاسی  انتخاب عقالنی و روانشناختی اجتماعی براي تشریح مشارکت سۀترکیبی از دو نظری
هایی براي اطمینان از   این نظریه این است که کنشگران نیازمند انگیزه جوهر و عصارة .است

  .)Whiteley & Seyd 2002: 37-57( مشارکت خود در امور سیاسی هستند
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 )Liu(  لیو.6 ـ 2 ـ 2
ها داشته  سی آناي بر میزان مشارکت سیا تواند آثار دوگانه رضایت و نارضایتی افراد از دولت و حکومت می

رسد که هرچه میزان رضایت  به نظر می. باشد، که چگونگی آن خود متأثر از شرایط حاکم بر جامعه است
 اما تحت شرایطی افزایش عدم رضایت منجر به افزایش ؛بیشتر باشد مشارکت نیز افزوده خواهد شد

تغییر وضع موجود، نارضایتی لیو معتقد است در صورت وجود دموکراسی، براي . گردد مشارکت سیاسی می
از نظر لیو سه تئوري مشارکت سیاسی که به عامل نارضایتی در شرایط . شود افزایش مشارکت را سبب می

 اصلی تبیین ، اجتماعی افراد عامل ـ پایگاه اقتصادي ـ1:  عبارتند از،وجود دموکراسی در جامعه توجه دارند
 تأکید ها ها و گرایش مکتب فرهنگ سیاسی بر اهمیت ارزش  ـ2. تفاوت میزان مشارکت سیاسی افراد است

 را بیش از )Political Trust( و اعتماد سیاسی )Political efficacy(عامل تأثیرگذاري سیاسی  کند و می
 وابستگی سازمانی را )Institutional( مکتب نهادي  ـ3. داند ثر میؤسایر عوامل بر مشارکت سیاسی م

هاي داوطلبانه و وابستگی حزبی افزایش مشارکت سیاسی را  وابستگی به انجمن. مدنظر قرار داده است
 منزلۀه توان نتیجه گرفت که اگر افراد نظام سیاسی را ب  می، لیو اظهار کردهآنچهاز . همراه خواهد داشت

 آنان از امور  مشارکت خود را تأثیرگذار بدانند، نارضایتی،یک نظام دموکراتیک بپذیرند و به آن اعتماد داشته
 .)Liu 2001: 1-2(شود  می) براي تغییر شرایط(موجب افزایش مشارکت آنان در امور سیاسی 

 
 )Norris( نوریس. 7 ـ 2 ـ 2

 چگونگی رفتار ةهاي جنسیتی زنان و مردان عامل مهم تعیین کنند شرایط اجتماعی و نقش
کنند که در بسیاري از  ره می نوریس اشا.استآنان در ابعاد مختلف از جمله در امور سیاسی 

 مشارکت زنان و مردان در حال ۀ فاصل،ها حاکم است کشورها که نظام دموکراسی در آن
حتی در برخی از کشورهاي اروپایی مشاهده شده که زنان بیش از مردان در . کاهش است

در هاي اجتماعی زنان  کنند که متأثر از تغییر در نقش امور سیاسی و انتخابات شرکت می
هاي اجتماعی   مدرنیزاسیون و تغییر نقش، بنابراین).Norris 2001(صنعتی است  جوامع فرا

 . ثر استؤها در امور سیاسی م زنان بر افزایش میزان مشارکت آن
 
 )Mc Clerking & Mc Daniel(  مک کلرکینگ و مک دانیل.8 ـ 2 ـ 2

شارکت در امور سیاسی تأکید اگر اعتقادات مذهبی و سازمانهاي مذهبی منتسب به آن بر م
 بالطبع ؛ مذهبی بدانندهايی از قواعد و دستورئامور سیاسی را جز  یا شرکت در،نمایند
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 محققان ،مک کلرکینگ و مک دانیل. ها در امور سیاسی بیشتر خواهد شد مشارکت پیروان آن
 که برخی از اند  در بررسی خود براي تعیین علل افزایش مشارکت سیاهان، دریافته،امریکایی

 خود را به کسب شناخت ي اعضا،ثر داشتهؤها نقش م کلیساهاي سیاهان در بسیج سیاسی آن
هاي سیاسی در این کلیساها  نمایند و مشارکت در فعالیت هاي سیاسی تشویق می و مهارت

هاي درونی خود  ها دریافتند که کلیساهاي مذکور فعالیت آن. تبدیل به یک هنجار شده است
اند که تمایل اعضایشان به مشارکت  اي تنظیم کرده گونه هرا ب) کلیسا و امور مربوط با آن ةادار(

 ). Mc Clerking, Mc Daniel 2005: 721( سیاسی بیشتر شده است
 مانند غرب نیست و ،هاي مذهبی در شرایط اجتماعی ما که عضویت در سازمان

هاي مذهبی صورت  تأ مساجد و هیجا متفاوت است و بیشتر درون سازماندهی مذهبی با آن
توان انتظار داشت افرادي که فعالیت مذهبی بیشتري دارند و به عبارتی دیگر   نیز می،گیرد می
تري دارند احتمال مشارکتشان در امور سیاسی از جمله شرکت در  بندي دینی قوي پاي

 کشور، بر مذهبی که مذهب ما و شرایط سیاسی حاکم بر ویژه اینه ب. انتخابات، بیشتر باشد
 . بودن شرکت در امور سیاسی تأکید دارند

 
 )Finkel(  فینکل.9 ـ 2 ـ 2

 دموکراسی ۀ در حال رشد و توسع، زیادي نداشتهۀدر کشورهایی که نظام دموکراسی سابق
 بزرگساالن بر )civic education(هاي شهروندي  هاي اجتماعی یا آموزش هستند، آموزش

هاي اجتماعی را مرتبط با  او آموزش. ثر استؤ امور سیاسی ممشارکت بیشتر افراد در
 هاي غیردولتی هاي صنفی، هواداري از سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه هاي ثانوي، انجمن گروه

)NGO (داند  می)Finkel 2002: 994(.    
 
 )Mujani(  موجانی.10 ـ 2 ـ 2

دست  هکار خود این نتایج را ب او در.  اسالم و دموکراسی پرداخته استۀموجانی به بررسی رابط
با ایفاي ) عناصر پیروي از اسالم که در کار او بررسی شده( تمام اجزاي اسالم ـ1: آورده است

، پرداختن به امور سیاسی و مشارکت سیاسی همبستگی مثبت )غیردینی(هاي شهروندي  نقش
 بلکه هرچه پایبندي ،ندارند نه تنها مسلمانان مذهبی با دموکراسی تقابلی  ـ2. اند داشته

اند و اسالم به شهروندان  تري در امور سیاسی داشته  شرکت قوي،مذهبی مسلمانان بیشتر بوده

Archive of SID

www.SID.ir



 Public Participation in the Ninth Presidential Election of Iran                      پژوهشنامۀ علوم انسانی

 

46 371 

کند تا در امور سیاسی فعال باشند و این فعالیت در کل با نظام دموکراسی  مسلمانان کمک می
  .)Mujani 2003: 6(همخوانی دارد 

 
 )Canway( کانوي. 11 ـ 2 ـ 2
در . داند مند به امور سیاسی و شرکت در آن امور می  دموکراسی کالسیک مردم را عالقهۀظرین

هاي جایگزینی دولت آگاهند،  یندهاي حکومت و روشااین نظریه آمده که مردم نسبت به فر
هاي خودشان در این امور مشارکت  مندند مطابق با قوانین و بر مبناي ارزش بنابراین عالقه

هاي دیگر حکومت  کانوي مشارکت سیاسی را با ویژگی .)Conway 200: 3( داشته باشند
 )legitimacy(، مشروعیت )flexibility(پذیري   انعطاف)rationality( مانند عقالنیت ،دموکراتیک

 .)Conway 2000: 4(داند  مالزم می  مرتبط و)conflict resolution(تضاد  پرهیز از
 
 )Andrews(  اندروس.12 ـ 2 ـ 2

 مستقیم با طبقه و پایگاه اجتماعی ۀدر امریکا نمایندگی و مشارکت و حضور در حکومت رابط
گیري یک امر مهم است، هرچه اعضاي جامعه   دموکراتیک رأيۀدر یک جامع. افراد دارد

در برخی موارد .  ظرفیت بالقوه دموکراسی استة نشان دهند،مشارکت بیشتري داشته باشند
اي براي کاهش تضادها روي اصول  ت نظام سیاسی است و خود نشانهمشارکت بازتاب ثبا

شرایط .  خود بیانگر افزایش فشار اجتماعی است،افزایش مشارکت. استاصلی جامعه 
فشارهاي اقتصادي مانند تورم، . ثیر داردأها ت اقتصادي جامعه و افراد نیز بر میزان مشارکت آن

توانند  ت ساختاري اقتصادي عواملی هستند که میانحصارات و یا تغییرا  کشی، رکود، بهره
ی که افراد تحت یها یکی از راه. هاي میزان مشارکت مردم در انتخابات را تبیین نمایند تفاوت

 مشارکت بیشتر در انتخابات و ،این فشارها، براي تغییر شرایط اقتصادي خود در اختیار دارند
درآمد  هاي کم ن بودن درآمد گروهییمثل پال اقتصادي ی مسا، از سوي دیگر.گیري است يأر

هاي  ها و برنامه تطابق سیاست. ین آمدن میزان مشارکت هستندی خود عامل پا،یا بیکاري
ها عامل دیگري است که بر میزان  بندي دینی آن دولت، احزاب و نامزدها با دین افراد و پاي

هاي  ویژه وقتی که بحرانه ب ،وجود بحران در جامعه. استثر ؤها در انتخابات م مشارکت آن
ثر ؤگیري م يأ بر میزان شرکت در ر، اجتماعی یا سیاسی، بحرانی ملی تلقی شود ـاقتصادي

 .)Andrews: 2006 (است
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 )Vaccari(  واکاري.13 ـ 2 ـ 2
  :کند  مشارکت سیاسی را به دو نوع تقسیم می،واکاري

قتی که مشارکت براي دستیابی به و ):Instrumental Participation(  مشارکت ابزاريـ1
کنند که با مشارکت کردن چه چیزي  در واقع افراد محاسبه می. یک نتیجه خاص باشد

  .دهد و اگر مشارکت نکنند چه از دست خواهند داد آورند و چه چیزي از دست می دست می هب
کید بر أا ت در این نوع مشارکت افراد ب):Expressive Participation(  مشارکت اظهاريـ2

نویسد کسانی که در مناطق  واکاري می. کنند مشارکت می  )سیاسی(هویت خود در امور جمعی 
نمایند مشارکت بیشتري  کنند و کسانی که از دین مسلط جامعه پیروي می شهري زندگی می

دلیل وابستگی باال به ساختار نظام سیاسی ه برخی ب داشته و در امور سیاسی فعال هستند و
 . بینند ي به مشارکت نمینیاز

میل به . شود واکاري معتقد است بخشی از مشارکت یا عدم آن به فرهنگ جامعه مربوط می
باشند، و در  کار براي اهداف عمومی و احساس وظیفه که از هنجارهاي اجتماعی می خدمت و

گیرند و   می از فرهنگ جامعه نشأت،آیند وجود می هها و نهادها ب هاي اجتماعی و سازمان گروه
کارگیري ساختارهایی که منابع سازمانی را براي مشارکت عموم مردم در یک زمان  هتقویت و ب

ثر ؤهاي جمعی را برخوردار از نقش کلیدي م واکاري رسانه. گردند  موجب می،کند خاص آماده می
هاي  در صحنههاي جمعی   رسانه،از نظر او. داند در جریان انتخابات و مشارکت در امور سیاسی می

 زیرا کسانی که به آن دسترسی ،ها منبع قدرت هستند رسانه. سیاسی از مرکزیت برخوردار دارند
د نتوان  مردم پسندند که میمنابعیهاي جمعی  رسانه .د بر رفتار دیگران تأثیرگذار باشندنتوان دارند می
 منبعی براي تبلیغات علنی  جمعیۀرسان. دن یا دگرگون نمای،هاي سیاسی اجتماعی را ایجاد واقعیت

  .)Vaccari 2003: ch 4( ثر باشدؤرسانی م تواند بر اطالع و عمومی است که می
 
 )Olson( اولسون .14ـ  2ـ  2

 اعتنایی عالقگی یا بی  بیـ1 :ثر بر مشارکت متعارف نوشته استؤاولسون درباره عوامل م
اثرگذاري سیاسی اعتقاد به ایجاد :  تأثیرگذاري سیاسیـ2 .عدم عالقه در امور سیاسی: سیاسی

کنند   زمانی مردم در یک انتخابات بیشتر مشارکت می. سیاست استةتغییر و دگرگونی در حوز
:  گسترش منابع سیاسی ـ3. ثر ارزیابی نمایندؤ انتخابات با ارزش و مۀکه رأي خود را در نتیج

این منابع شامل پول، . ثر باشدؤ میندهاي سیاسیاتواند در فر ها که می توانایی افراد یا گروه
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ها کمتر از این  معموالً زنان و اقلیت. هاي شخصی است هاي ارتباطی و تماس زمان، مهارت
اند  بعضی از مردم در شرایطی اجتماعی شده: پذیري سیاسی  جامعه ـ4. کنند منابع استفاده می

وسایل : رتباط جمعی وسایل ا ـ5 .که گرایش بیشتري به مشارکت در امور سیاسی دارند
ارتباط جمعی با پوشش حمایتی خود از نامزدها، شهروندان را به مشارکت در انتخابات ترغیب 

آسانتر شدن : تواند بر مشارکت تأثیر داشته باشند از نظر اولسون عواملی دیگري می. کنند
 رفع موانع قانونی ها از اهمیت مشارکت، افزایش تحصیالت مردم و درك آن مشارکت،

صورتی که  در(اعتمادي به دولت  بی ها، و افزایش مشارکت اقلیت) محرومیت از رأي دادن(
ثر ؤتوانند بر انگیزه مشارکت مردم م وجود برخی نامزدها که می ،)وقایع خاصی اتفاق بیفتد

 افراد يبسیج آرا وجود برخی شرایط خاص که کلیت جامعه را با بحران مواجه نماید، باشند،
ل اقتصادي و یمسا گیرد، ها صورت می  آنهاي هایی مطابق با گرایش دادن وعدهخاص که با 

 .)Olson 2005: chap 3( ملی و کاهش ارزش پول ملی ۀرشد کسري بودج
 
 )Badescu(  بادیسکو.15 ـ 2 ـ 2

 معرفی ،کند که با مشارکت سیاسی غیرمتعارف همراهی میرا اي  دو نوع عوامل زمینه بادیسکو
 محدود مشارکت تعریف ۀرا زمین که آن) Context Organizational( سازمانی ۀ زمین ـ1. کند  می

 ملی ۀ زمینـ2 .شود  روابط اجتماعی بین افراد در داخل یک محیط میهاي باعث افزایش اثر،نموده
)Context national(عوامل محیط یا برون فردي ، مشارکت تعریف نمودهة گستردۀرا زمین  که آن 

 بین زمینه محدود مشارکت و ۀ رابطۀنویسد معموالً براي مطالع بادیسکو می .گیرد  میرا در بر
 مشارکت ة گستردۀ بین زمینۀهاي بسیج و براي تحلیل رابط مشارکت سیاسی غیرمتعارف از تئوري

 .  شود هاي مدرنیزاسیون استفاده می و مشارکت سیاسی غیرمتعارف از تئوري
 ،در تئوري بسیج. کند  ارائه می،ق شده استمشتهاي فوق  ئورياو چند فرضیه که از ترکیب ت

توان گفت شهروندانی که به یک   می،بنابراین. شود بر وابستگی و تعلق خاطر و اشتراکات تأکید می
سازمان سیاسی وابسته هستند، نسبت به شهروندانی که چنین وابستگی ندارند، احتماالً مشارکت 

ر عوامل اقتصادي، یهاي مدرنیزاسیون به تأث در تئوري. هند داشتسیاسی غیرمتعارف بیشتري خوا
میزان ثروت و دارایی، تحصیالت، شهري . شود اجتماعی و سیاسی بر مشارکت سیاسی توجه می

شدن، اندازه بخش خدمات در اقتصاد از عوامل اقتصادي و اجتماعی هستند که احتماالً مشارکت را 
 .شود روي آزادي و دموکراسی و تراکم سازمانی تأکید می ،در عوامل سیاسی. تبیین نمایند
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 در ،داند را با مشارکت در رابطه می رویکردي که روي عوامل اقتصادي و اجتماعی متمرکز و آن
هاي در دسترس افراد و امکان فعال شدن آنان در امور سیاسی را   بین منابع و فرصتۀواقع رابط
 ).Badescu 1998: 1-15(نمایند  مطرح می

 
 )Bolshaia Dmitrovka(  بولشایا دمیتروفکا.16ـ  2ـ  2

 سطوح، است،هاي سیاسی خودجوش غیردولتی   سازمان او مورد بررسیۀلأدمیتروفکا که مس
او مشارکت را به سه سطح . انواع و اشکال مشارکت سیاسی را مورد مطالعه قرار داده است

و ) Voluntery(، داوطلبانه )legal(قانونی اي و ملی تقسیم نموده و مشارکت  محلی و منطقه
گونه، متعارف و غیرمتعارف را انواع مشارکت تلقی  ، مشارکت بسیج)Spontaneous(جوش  خود

یندهاي واقعی مدیریت قدرت، ا فرةاو برخورداري از شناخت و اطالع دربار. کرده است
می، دسترسی به هاي عمومی مرد یندهاي مالی، عضویت در احزاب سیاسی و سازمانافر

، )باتوجه به گسترش رو به رشد اینترنت(هاي الکترونیکی جدید  ویژه رسانهه هاي جمعی ب رسانه
وابستگی خانوادگی به رهبران و صاحبان قدرت، میزان آگاهی و وقوف به هویت قومی و 

غیر از ها یا با هویتی  ها یا گروه هاي دوستی در یک منطقه یا انجمن مذهبی، همکاري با انجمن
عنوان عوامل و منابع مشارکت سیاسی مورد ه هویت خودشان و دارا بودن اوقات فراغت را ب

 و اي  مشارکت و فعالیت در سطح محلی، منطقهۀاو عوامل نهادي درج. مطالعه قرار داده است
گانه، میزان توسعه یافتگی  قواي سه هاي قدرت حکومت و میزان اعتماد به هریک از ملی، شاخه

عوامل  ها با هم و عوامل فرهنگی سیاسی و ها و تعامل آن هاي سیاسی عمومی و انجمن مانساز
 .)Dimitrovka 2003: 2-6(طور خاص مورد توجه قرار داده است   اجتماعی را به ـجمعیتی

 برخی از ،با در نظر گرفتن شرایط خاص جامعه هاي ارائه شده و با استفاده از نظریه
  برادول،ۀنظری عامل تحصیالت از : عبارتند از،اند تحقیق بررسی شدهاین  متغیرهایی که در

موجانی، عامل قومیت از  واکاري،  ونگروف،ۀنظری بادیسکو، عامل دین از اولسون، برگستروم،
واکاري،   برادول،ۀاز نظری) شهري یا روستایی(عامل مناطق مسکونی  ونگروف،  برادول،ۀنظری

عامل  موجانی، واکاري،  مک کلرکینگ و مک دانیل،ۀاز نظریعامل پایبندي دینی  بادیسکو،
عامل   برادول، لیو، اولسون،ۀثر بودن مشارکت از نظریؤ دمیتروفکا، عامل مۀهویت از نظری

ونگروف عامل   کانوي،ۀعامل مشروعیت از نظری ویژگی نامزدها از نظریه اولسون، برادول،
 واکاري ۀولیت از نظریؤاحساس مس عامل تعهد و کانوي، لیو،  واتیلی وسید،ۀها از نظری ارزش

عالوه بر این عوامل، برخی عوامل دیگر که متناسب با شرایط اجتماعی ما  .گرفته شده است
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اند که   نیز بررسی شده،ثر باشندؤگیري م يأتوانست بر افزایش یا کاهش شرکت مردم در ر می
 : اند  آمدهزیردر مدل 

 

 ر انتخاباتثر بر شرکت دؤمدل عوامل م

فایده مشارکت  تأهل
 قبلی

مشروعیت  مشارکت مؤثر
 نظام

امیدواري به 
 آینده

حق تعیین 
 سرنوشت

صالحیت 
 نامزدها

انتخاب مسئولین 
 مردم توسط 

 زیستی ساده

تحول ارزشی 
 جامعه

 تحصیالت

 شغل

 جنسیت

 درآمد

 دین و مذهب

 قومیت اهت نامزدهاشب هویت ملی

 

 شرکت در انتخابات

دینداري و 
 اخالق

 تعهد به کشور
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  روش تحقیق.3
الزم است به بررسی تجربی   مشارکت سیاسی ارائه شده،ةاکنون که مطالعات نظري دربار

طور کلی نسبی و  ههاي اجتماعی ب هاي بررسی موضوع جا که روش از آن. آن پرداخته شود
  آماري وۀها و شرایط جامع هاي آن ها و متغیرها و معرف تابع موضوع، اهداف، تئوري

هاي مناسب بسیار  استفاده از روش پاسخگویان است، لذا توجه و دقت در انتخاب و
 .اهمیت دارد

 تا ابعاد مختلف موضوع ،استفاده شده است) survey(در این پژوهش از روش پیمایشی 
 شفاهی که ۀآوري اطالعات در این تحقیق از روش مصاحب براي جمع. مورد بررسی قرار گیرد

 . استفاده گردیده است،شنامه از قبل تدوین شده بودمبتنی بر یک پرس
 

 جامعه آماري جمعیت تحقیق و .1 ـ 3
 ساله و باالتر از 15اي از افراد   مجموعه،جمعیتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت

خردادماه (  در زمان گردآوري اطالعاتسرتاسر کشورخانوارهاي شهري و روستایی ساکن در 
درصد  47ها مرد و   درصد آن53 نفر مصاحبه شد که 6528کل کشور با  در. است) 1385

 .ها زن بودند آن
 
 ابزار سنجش .2 ـ 3
 اساس مبانی نظري و بر.  از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شد،این بررسی در

اهداف تحقیق، مطالعات مقدماتی براي طراحی ابزار سنجش در قالب پرسشنامه آغاز 
ها که از  هاي آن ها، متغیرها و معرف در طراحی پرسشنامه متناسب با تئوري. گردید
 علوم سیاسی برگرفته شده بودند شناسی سیاسی و هاي مطرح در جامعه ها و دیدگاه نظریه
هاي مطلوب براي بررسی  ، ابتدا روشنظر گرفتن شرایط خاص اجتماعی کشور ما و با در

متنوع، در نهایت  هاي متعدد و بی و آزمایشها شناسایی شد و پس از ارزیا آن
ال بسته و ؤس 42 ال نیمه باز،ؤس 2 ال باز،ؤ س18ال که حاوي ؤ س108اي با  پرسشنامه

این پرسشنامه نیز  .هاي این تحقیق در نظر گرفته شد آوري داده  براي جمع، گویه بود46
ی ئرخی اشکاالت جزپس از رفع ب ابتدا توسط چند نفر از پرسشگران مجرب آزمایش شد و

هاي مقدماتی براي  در پردازش آماري داده .قیقات اصلی آماده گردیدح براي ت،باقیمانده
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) Validation(یی و روا) Reliability(حصول اطمینان از دقت سنجش و اعتبار 
 . شد انجامهاي آماري الزم  تحلیل تجزیه وهاي سنجش،  مقیاس

 بررسی رفتار مردم در انتخابات که شامل مشارکت قابل ذکر است که این پرسشنامه براي
تحلیل   تجزیه وۀ به ارائ لیکن در این مقاله صرفاً؛انتخاب نامزدهاست تدوین گشته بود و

 .کنیم  بسنده می،اند این تحقیق بررسی شده نتایج مربوط به شرکت در انتخابات که در
 
 گیري روش نمونه .3 ـ3

ثر از شرایط تحقیق و أ نسبی و مت،هاي یک تحقیق خشهمانند سایر ب گیري، روش نمونه
هاي   به صورت ترکیبی از شیوه،گیري این تحقیق براي نمونه. هاي آن است تئوري
 آماري تحقیق ۀجا که جامع از آن. اي و تصادفی استفاده شده است اي، سهمیه خوشه

 است و با توجه به  بوده شهري و روستایی کشورۀ ساله و باالتر جامع15 افراد ۀحاضر کلی
االصول  علی ها نسبت به اتفاقات سیاسی حساسیت بیشتري دارند و که مراکز استان این

سپس به نواحی  گیرد و ها صورت می گیري رفتارهاي سیاسی ابتدا در مراکز استان شکل
هاي   درصد نمونه40این تحقیق  شود، در شهري دیگر و پس از آن در روستاها منتشر می

طور  ه درصد ب30این ( درصد به سایر شهرهاي آن استان 30  به مرکز آن وهر استان
 30و ) صورت اتفاقی در دو شهر مرکز شهرستان آن استان توزیع شده استه برابر و ب

پس از تعیین سهم شهرها و . درصد آخر هم به روستاهاي آن استان اختصاص یافته است
روستا متناسب با میزان  و ها در سطح شهر نهتوزیع نمو بندي و بلوكروستاهاي استان، با 

با مراجعه به  منظم منازل پاسخگویان تعیین و  اتفاقی وصورت کامالً هها، ب جمعیت آن
 جنسیت پاسخگویان، با ۀبراي تعیین سهمی .شد ها مصاحبه انجام می درب منازل، با آن
 درصد افراد 60 اطق انتخابات، در تمام منۀثیرگذاري مردان در عرصأتوجه به وزن و ت
هرچند که در عمل این رقم . شدند ها از زنان انتخاب می درصد آن 40نمونه از مردان و 

 .کرد  درصد زن تغییر47 درصد مرد و 53به 
 
  گردآوري اطالعاتةشیو .4 ـ 3

آوري شده   استان کشور جمع30 همزمان در ۀهاي این پیمایش ملی طی یک مرحل داده
.  و در مدت شش روز انجام گرفت1385 اول خردادماه ۀنیم درها  آوري داده جمع. است
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ن المسؤوو آموزش  با توجیه 85 از ابتداي سال ،ها آوري داده سازماندهی الزم براي جمع
 . دفاتر تحقیقاتی، مناطق و انتخاب و توجیه و سازماندهی پرسشگران، صورت پذیرفت

 
 روش تجزیه و تحلیل اطالعات .5 ـ 3

تک  ها به تهران ارسال شد و تک ها از استان پرسشنامه دآوري اطالعات، تمامپس از گر
هاي  خطاهاي احتمالی تصحیح و پرسشنامه. گرفت ها مورد بررسی کارشناسانه قرار آن

 رایانه شد و واردها  االت باز و نیمه باز دادهؤپس از آن با کدگذاري س. ناقض حذف گردید
در . ه است استفاده شدSPSSافزار  ها از نرم آماري داده پردازش و تجزیه و تحلیل براي

 و ؛هاي مناسب استفاده  متناسب با سطوح سنجش متغیرها آماره،ها تحلیل داده تجزیه و
 . دست آمده نیز مورد بررسی قرار گرفته است هپذیري نتایج ب تعمیم

 
  نتایج.4
  بررسی شرکت در انتخابات.1 ـ 4

در ایران  انتخابات ریاست جمهوري ة در انتخابات نهمین دوردر این مقاله مشارکت مردم
به منظور بررسی میزان مشارکت مردم در انتخابات  .بررسی شده است) 1384سال (

عدم مشارکت در مرحله اول و دوم انتخابات و  نهمین دوره ریاست جمهوري، مشارکت و
 : ال شده استؤعلل آن از پاسخگویان س

 
درج ) 1ض ج( طور که در جدول همان: ت در مرحله اول انتخابات مشارک.1ـ 1 ـ 1 ـ 4

 اول انتخابات نهمین دوره ریاست ۀ درصد از کل پاسخگویان در مرحل6/88شده است 
 . 2 درصد شرکت نکرده بودند4/11جمهوري شرکت کرده و 

  در1384خرداد ماه  یادآوري این نکته الزم است که در نظرسنجی دیگري که در
 درصد از پاسخگویان در کشور اظهار کرده بودند 3/80ور صورت گرفته است، سراسر کش

________________________________________________________ 
 درصد و درصد ها  اما در جدول؛گردد باشند تشریح می  فقط درصدهاي معتبر که فاقد موارد حذفی می، ـ در توصیف نتایج1

طبفات  هاي خارج از در برخی موارد پاسخ ربط و بی, پاسخ بی, دانم هاي نمی موارد حذفی شامل پاسخ .معتبر درج شده است
ض ( .مراجعه کنید 2و1ثر بر مشارکت به ضمیمه ؤ توزیع فراوانی عوامل مها،  براي دیدن جدول.باشد می موارد پاسخ یعنی سایر

 .1 سطر22یعنی ضمیمه جدول) 1 س22ض ج ( ،1یعنی ضمیمه جدول ) 1ج
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 درصد گفته بودند شرکت 3/12 .که در انتخابات ریاست جمهوري شرکت خواهند کرد
 یا ،اند  تصمیم نگرفته،گفته بودند هنوز معلوم نیست، شاید زی درصد ن4/7. کنند نمی
 . )2ض ج( )32 :1384 پرچمی(  نهکنند یا دانند که در انتخابات شرکت می نمی

گیري نه تنها  يأتوان نتیجه گرفت در زمان ر  می، اطالعات این دو جدولۀاز مقایس
 بلکه از ؛اند ت کردهکافرادي که براي شرکت در انتخابات مردد بودند در انتخابات شر

 .تعداد کسانی که قصد شرکت در انتخابات نداشتند نیز کاسته شده است
 اطالعات رسمی منتشر شده از سوي وزارت کشور حاکی از آن است ،گراز سوي دی

 29یکشنبه  کیهان ۀروزنام( اند  درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده3/62
سازد که   این احتمال را ممکن می، این ارقام با ارقام دو جدول فوقۀ مقایس)1384خرداد 

 این احتمال تا حدودي .خ دقیق نداده باشندها پاس نظرسنجی پاسخگویان به دالیلی در
تواند قابل پذیرش باشد که مربوط به احساس نیاز به احترام و نیاز به امنیت  می

ویژه در شرایطی که پاسخگویان احتمال ه  ب، در تحقیقات اجتماعی.شود پاسخگویان می
که پاسخی غیر   یا توبیخ غیررسمی بدهند، احتمال آن،توبیخ خود را اعم از مجازات رسمی

در نظر گرفتن مندرجات دو جدول . شود  بیشتر می،نمایند ارائه کنند  عمل می واقعاًآنچهاز 
بعد از انتخابات و در دو گروه متفاوت از  که در دو زمان متفاوت قبل ورا فوق 

نتایجی  هاي پرسشگر متفاوت انجام شده و توسط گروه پاسخگویان در سراسر کشور و
 .)3ض ج(ثر از این عامل دانست أتوان مت  می؛دست آمده هن ب یکساتقریباً
 

 درصد از 9/55 :عدم مشارکت در مرحله اول انتخابات  علل مشارکت و.2ـ  1ـ 1 ـ 4
 اول انتخابات شرکت داشتند، اداي وظیفه ملی و مذهبی را ۀپاسخگویانی که در مرحل

رصد سهیم بودن در سرنوشت  د8/36 اند و انتخابات ابراز کرده دلیل مشارکت خود در
ها در انتخاب  ي آنأثر بودن رؤ درصد مهم بودن انتخاب ریاست جمهوري و م1/8 ،کشور

 درصد براي مهرخوردن 6/1 درصد بهبود وضع جامعه و در نهایت 8/4 ،یس جمهورئر
هایی غیر از موارد   درصد از افراد پاسخ9/2.  خود در انتخابات شرکت کرده بودندۀشناسنام

  .)4ض ج(اند  ق دادهفو
 دلیل عدم حضور خود را ، درصد از پاسخگویانی که در انتخابات شرکت نداشتند1/48

ي دادن را دلیل أثیري رأت فایدگی شرکت کردن و بی  بی، درصد9/32مشکالت شخصی و 
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هاي فوق  پاسخ هایی غیر از  درصد نیز پاسخ6/16. اند عدم مشارکت خود عنوان نموده
 تحت عنوان سایر موارد آمده است ،ها ودند که به دلیل پراکندگی زیاد پاسخارائه کرده ب

 .)5ض ج(
 
  دوم انتخاباتۀ مشارکت در مرحل.2ـ  1 ـ 4

 ریاست جمهوري شرکت ة دوم انتخابات نهمین دورۀ درصد کل پاسخگویان در مرحل89
در دور دوم ). 6ض ج (ها در این انتخابات شرکت نکرده بودند   درصد آن11داشتند و 
ثر ؤید مؤتواند م کنندگان اندکی افزایش داشته است که خود می  تعداد شرکت،انتخابات

هرچند که افزایش آن  ؛اکثریت باشد تطببق رفتار افراد با رفتار دانستن مشارکت و
 مشارکت کنندگان در انتخابات را ة وزارت کشور در این مرحله عد.چشمگیر نیست

 و باشد  می)46786418( درصد کل واجدان شرایط 60وده که  نفر اعالن نم27959253
) 7جدول(اند   درصد نیز در مرحله دوم انتخابات شرکت نکرده40 ،همین اساس بر
نوع دالیلی  نظر  از، دومۀمرحل عدم مشارکت در  علل مشارکت و.)5/4/84 شرق ۀروزنام(

 .)7ض ج(دارد  با مرحله اول انتخابات تفاوتی ن،اند که افراد اظهار کرده
 
 درصد افرادي 4/57 : دومۀ اول و شرکت در مرحلۀ عدم شرکت در مرحل.1 ـ 3 ـ 1 ـ 4

 6/42 دوم شرکت کرده بودند و ۀ در مرحل، اول انتخابات شرکت نداشتندۀکه در مرحل
  . )8ض ج( دوم هم شرکت نکرده بودند ۀمرحل ها در درصد آن

 
 درصد افرادي که 7 : دومۀ شرکت در مرحل اول و عدمۀ شرکت در مرحل.2 ـ3 ـ 1 ـ 4

 93ها یعنی   آنۀ بقی. دوم شرکت نکرده بودندۀ در مرحل، اول شرکت کرده بودندۀدر مرحل
 ). 9ض ج (  دوم نیز شرکت کردندۀدرصدشان در مرحل

 
طور که   همان: دومۀ اول و عدم شرکت در مرحلۀ دالیل شرکت در مرحل.3 ـ 3 ـ 1  ـ4

 دوم شرکت ۀ در مرحل، اول شرکت داشتندۀمرحل درصد از افرادي که در 7 تنها ،بیان شد
 درصد از این افراد دلیل شرکت نکردن خود را مشکالت شخصی و 8/51. نکرده بودند

. اند دادن را عنوان نموده تأثیري رأي فایدگی شرکت کردن و بی بی درصدشان 5/24
احتمال   انتخابات وۀبینی نتیج پیش اکسانی هستند که ب)  درصد5/24(  این افراداحتماالً

Archive of SID

www.SID.ir



 Public Participation in the Ninth Presidential Election of Iran                      پژوهشنامۀ علوم انسانی

 

56 361 

 اند فایده ارزیابی کرده  دوم را بیۀمرحل  شرکت خود در،ي نیاوردن نامزد مورد نظرشانأر
 ). 10ض ج(

 
 ثر بر مشارکت در انتخاباتؤعوامل م .2 ـ 4

ها را به طرق گوناگون  توان آن ثر بر رفتار مردم در انتخابات متعدد است و میؤعوامل م
 در این تحقیق ،هاي ارائه شده در بخش نظري مقاله باتوجه به نظریه. ندي نمودب طبقه

هاي فردي پاسخگویان را شامل   عوامل فردي که ویژگیۀاین عوامل را به دو دست
 : پردازیم ها می ایم که به تشریح آن  اجتماعی تقسیم نموده ـعوامل سیاسی شود و می
 
 هاي فردي پاسخگویان ویژگی .1 ـ 2 ـ 4

هل، میزان تحصیالت، أهاي فردي شامل جنسیت، سن، وضعیت ت  ویژگی،تحقیقدر این 
 مورد ،شغل، میزان درآمد، دین، مذهب، قومیت و شهري یا روستایی بودن پاسخگویان

جا  از آن .پردازیم  می با شرکت در انتخاباتها آنهمبستگی بررسی قرار گرفته که به شرح 
دار   انتخابات از نظر آماري معنیۀبین سن، درآمد، دین با شرکت در هر دو مرحل ۀکه رابط

 ةبراي مشاهد. ها خودداري شده است بیان آن  براي رعایت اختصار در مقاله از،نبوده
 . مقاله مراجعه نماییدۀتوانید به ضمیم  می،توزیع فراوانی این متغیرها

 
و ) v  =048/0( اول ۀمرحل مشارکت در همبستگی جنسیت با :جنسیت .1 ـ 1 ـ 2 ـ 4

 یا عدم مشارکت درصد از) 8/4( یعنی مقدار. است) sig=000/0(  آنداري سطح معنی
و به است؛ بوده ها مربوط  جنسیت آنتفاوت انتخابات به  اول ۀمرحلدر   افرادمشارکت

این نتیجه در سطح . معنی آن است که مشارکت زنان بیش از مردان بوده است
همبستگی این رابطه در .  قابلیت تعمیم داردکشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  خیلی
 .)1 س23ض ج (است) sig=000/0( داري و سطح معنی) v =062/0( دوم ۀمرحل

 
انتخابات رابطه   مرحله اولدر با مشارکت هلأ وضعیت ت:هلأوضعیت ت. 2 ـ 1 ـ 2 ـ 4

همبستگی در  .دار است  انتخابات معنیدوم ۀمرحلرابطه در اما این  .دار نداشته است معنی
درصد ) 2/4( یعنی مقدار. است) sig =001/0( داري و سطح معنی) v  =042/0(این رابطه 
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بوده ها مربوط   آنهلأوضعیت ت انتخابات افراد به  دومۀمرحلمشارکت در ز تغییرات ا
ین نتیجه در ا. استها بیش از مجردها  هلأاست و به معنی آن است که مشارکت در مت

 .)2 س23ض ج ( قابلیت تعمیم داردکشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  سطح خیلی
 
  اولۀمرحل با مشارکت در  تحصیالت همبستگی:میزان تحصیالت .3ـ 1 ـ 2 ـ 4

) 3/5( یعنی مقدار. است) sig =003/0( آن داري و سطح معنی) v  =053/0(انتخابات 
 افراد مربوط میزان تحصیالت  تفاوت انتخابات بهول اۀمرحلمشارکت در تفاوت  درصد از

 بیشتر در انتخابات شرکت ،اند باالتر بوده  افرادي که داراي تحصیالت دیپلم و.بوده است
 . قابلیت تعمیم داردکشورخیلی زیاد براي جمعیت کل   این نتیجه در سطح خیلی.اند کرده

 23ض ج (دار نداشته است عنی انتخابات رابطه م دومۀدر مرحل با مشارکت تحصیالت
  .)3س

 
 )v  =11/0( نتخابات اۀمرحل دو  هرهمبستگی شغل با مشارکت در :شغل .4ـ 1 ـ 2 ـ4

 مشارکت در  تفاوتدرصد از 11 یعنی مقدار. است) sig  =000/0(  آنداري و سطح معنی
 زیاد بسیاربسیارسطح  این نتیجه در. استها مربوط  آن  شغل تفاوتانتخابات افراد به
 .)4 س23ض ج( قابلیت تعمیم دارد کشوربراي جمعیت کل 

 
  =107/0(انتخابات  اول ۀمرحل با مشارکت در  مذهبهمبستگی :مذهب. 5 ـ 1 ـ 2 ـ 4
v (داري و سطح معنی )000/0= sig (یعنی مقدار. است )مشارکت در  درصد از) 7/10

شیعه بودن بیش از سنی (ه است بودها مربوط   آننوع مذهب انتخابات افراد به  اولۀمرحل
  =158/0 ( دومۀمرحلرابطه در  این همبستگی. بودن با مشارکت همبستگی داشته است

v (داري و سطح معنی )000/0= sig (خیلی زیاد براي  این نتیجه در سطح خیلی .است
 ).5 س23ض ج(  قابلیت تعمیم داردکشورجمعیت کل 

 
 ۀانتخابات رابط ۀدو مرحل  هران با مشارکت درقومیت پاسخگوی :قومیت .6ـ  1ـ  2 ـ 4

 سطح با ،)v=  086/0 ( اولۀ در مرحلهمبستگی این رابطه. دار داشته است معنی
=  000/0( داري  سطح معنی،)v=  126/0 ( دومۀمرحل در  و)sig=  000/0( داري معنی

Archive of SID

www.SID.ir



 Public Participation in the Ninth Presidential Election of Iran                      پژوهشنامۀ علوم انسانی

 

58 359 

sig (تعمیم دارد قابلیتکشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  این نتیجه در سطح خیلی. است . 
  .)6 س23ض ج(اند  عرب مشارکت کمتري داشته اقوام کرد و

 
 با مشارکت در شهري یا روستایی بودن ۀهمبستگی رابط :شهري یا روستایی بودن .7ـ  1ـ  2ـ  4

) 9/3( یعنی مقدار. است) sig =007/0( داري  سطح معنیبا و) v  =039/0(انتخابات  اول ۀمرحل
بوده ها مربوط   آنشهري یا روستایی بودن انتخابات افراد به  اولۀمرحلت در مشارکتفاوت  درصد از

به معنی آن است که میزان مشارکت مناطق کوچک جمعیتی، بیش از مناطق با جمعیت بزرگ  و
 شهري و . قابلیت تعمیم داردکشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  این نتیجه در سطح خیلی. بوده است

 . )7 س23ض ج( دار نداشته است  معنیۀ انتخابات رابط دومۀدر مرحلرکت  با مشاروستایی بودن
 

 ثر بر مشارکت مردم در انتخابات  ؤ سایر عوامل م.2  ـ2 ـ 4
ثیرگذار بر مشارکت أ یکی از عوامل ت: انتخاباتۀثیر مشارکت بر نتیجأت. 1 ـ 2 ـ 2 ـ 4

ثر ؤ آن مۀنتیج  را برمردم در انتخابات آن است که مردم مشارکت خود در انتخابات
گیري هر  تر تقسیم و براي اندازه یئدر این تحقیق این عامل به چند بعد جز. ارزیابی کنند

 :پردازیم  به تشریح این ابعاد میزیردر . بعد آن از یک گویه استفاده شده است
 
ثر دانستن شرکت در ؤ م: انتخاباتۀدانستن مشارکت در نتیج ثرؤ م.1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 4
شرکت کردن یا شرکت نکردن افرادي مثل من « گویه ۀوسیله نتایج آن ب نتخابات برا

پاسخگویان   درصد از8/84.  سنجیده شده است»تأثیري روي نتیجه انتخابات ندارد
 از 15/3 انتخاباتثیر شرکت در أ تمیانگین. 3اند دانستهثر ؤمشارکت خود را در انتخابات م

 با این عامل همبستگی ).1 س22ض ج( باشد می 98/0 آن پراکندگی از میانگین و 5
) sig  =000/0( آن داري و سطح معنی) v = 286/0(انتخابات  اول ۀ مرحلمشارکت در

ها در   نظر آنا انتخابات افراد باول  ۀ مرحلمشارکت در درصد از) 6/28( یعنی مقدار. است
خیلی زیاد  جه در سطح خیلیاین نتی. رابطه داشته استثیر شرکتشان در انتخابات أمورد ت

 ۀمرحل با مشارکت در این عاملهمبستگی . یت تعمیم دارد قابلکشوربراي جمعیت کل 
  ).8 س23ض ج (است) sig  =000/0( داري و سطح معنی) v = 261/0(انتخابات دوم 

________________________________________________________ 
 .ها مشاهده نمایید توانید در ضمیمه اطالعات کامل را می .ثر وجه غالب بیان شده استؤ ـ در توصیف عوامل م2
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شنویم که برخی   در موارد زیادي می:ن توسط مردمالوؤ انتخاب مس.2ـ  1ـ  2ـ  2ـ  4
ها ربطی به  اند و انتخاب آن هایی که باید انتخاب شوند، از قبل انتخاب شده گویند آن یافراد م

ثر ندانستن ؤ یکی م:دارد مفهوم را در بر  این نوع تعابیر در درون خود دو.ي ما نداردأر
در این تحقیق با . مشارکت در انتخابات و دیگري عدم اعتماد به نظام انتخاباتی کشور

 نظر »کنند ن اصلی کشور را انتخاب میؤوال کشور ما مردم هستند که مسدر« ۀگوی ۀارائ
 انتخاب  معتقدنددرصد از پاسخگویان 8/74 .پاسخگویان در این درباره پرسیده شده است

یانگین موافقت پاسخگویان با انتخاب م .گیرد توسط مردم صورت می ن کشورالوؤمس
 .)2 س22ض ج( است 96/0 میانگین پراکندگی از  و5از  86/3ن توسط مردم الوؤمس

 داري و سطح معنی) v = 273/0(انتخابات  اول ۀمرحل با مشارکت در این عاملهمبستگی 
)000/0  =sig (یعنی مقداراست؛  )اولۀ مرحلدریا عدم مشارکت مشارکت  درصد از) 27  

ت کل براي جمعی خیلی زیاد این نتیجه در سطح خیلی. است این عاملبه انتخابات مربوط 
و سطح ) v = 295/0( دوم ۀمرحلهمبستگی این رابطه در .  قابلیت تعمیم داردکشور
  .)9 س23ض ج( است) sig=  000/0( داري معنی

 
 ، بعد دیگري که مورد توجه بوده:کشور استفاده از حق تعیین سرنوشت. 3ـ  1ـ  2ـ  2 ـ 4

راهی براي استفاده از این حق عنوان ه انتخابات ب  مردم وۀوسیله حق تعیین سرنوشت کشور ب
این حق من است که با شرکت در انتخابات در تعیین سرنوشت «وسیله گویه ه  که باست؛

 .بودند موافقپاسخگویان با این گویه  درصد 5/93 . سنجیده شده است»کشورم شرکت کنم
 باشد می 74/0 آن  پراکندگی از میانگینواست  5 از 4/4  در این بارهمیانگین نظر پاسخگویان

 انتخابات  اولۀ مرحل با مشارکت دراستفاده از حق تعیین سرنوشت کشور). 3 س22ض ج(
)305/0=  v (آنداري  سطح معنیاشته وهمبستگی د  )000/0 = sig (یعنی مقدار. است؛ 
 استفاده از حق ةها دربار با ارزیابی آن انتخابات افراد  اولۀ مرحلمشارکت در درصد از) 5/30(

براي  یعنی ،دار است  معنیخیلی زیاد این نتیجه در سطح خیلی. استمربوط سرنوشت تعیین 
و ) v  =32/0 ( دومۀ مرحلهمبستگی این رابطه در.  قابلیت تعمیم داردکشورجمعیت کل 
  ).10 س23ض ج( است) sig = 000/0(  آنداري سطح معنی

 
یکی از  ):ات مجلسانتخابفایده از (  مشارکتةارزیابی از فاید .2ـ  2ـ  2 ـ 4

 ،ثر باشدؤتواند در شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات م مهمترین عواملی که می
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آخرین انتخابات عمومی . است قبلی  انتخاباتچند  مشارکتشان در ةارزیابی آنان از فاید
 ،که مردم قبل از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوري در آن شرکت کرده بودند

 ۀ گویۀوسیله میزان رضایت پاسخگویان از این انتخابات ب. س هفتم بودانتخابات مجل
 مردم افراد خوبی را انتخاب کردند که باعث بهتر شدن ،انتخابات دفعه قبل مجلسدر «

 را  درصد از پاسخگویان مشارکت قبلی5/42.  سنجیده شده است»اند وضع کشور شده
پراکندگی از  و است 19/3 شارکت قبلیمیانگین فایده از م .بودندمفید ارزیابی کرده 

 ۀ مرحلمشارکت در این عامل و همبستگی .)4 س22ض ج( است 02/1 آن میانگین
 یعنی مقدار. است) sig=  000/0(  آنداري و سطح معنی) v  =133/0( انتخابات اول

این نتیجه  . به این عامل استانتخابات مربوط اول ۀمرحلمشارکت در  درصد از) 3/13(
ین اهمبستگی  .قابلیت تعمیم دارد  کشورخیلی زیاد براي جمعیت کل طح خیلیدر س

 23ض ج( است) sig=  000/0(  آنداري و سطح معنی) v  =14/0( دوم ۀمرحلرابطه در 
  ).11س
 
 متغیري است که ، فضاي حاکم بر انتخابات: فضاي حاکم بر انتخابات.3ـ  2ـ  2ـ  4

بسیار آن، نتایج  را در برگزاري انتخابات و آن  نموده وبسیاري از صاحبنظران به آن اشاره
تواند در هر انتخابات   شرایط سیالی است که می،فضاي حاکم بر انتخابات. دانند ثر میؤم

 مثل جنگ یا اتفاقات خاص مانند مرگ یا ،شرایط خاص حاکم بر جامعه .متفاوت باشد
هاي  برنامه اند و دي که نامزد شدهافرا تعداد نامزدها، ترور یک شخصیت، نوع انتخابات،

 اندازه و ، نامزدها یید یا رد صالحیتأها و ت اعمال محدودیت ها و نظارت ها، کنترل ها، آن
هاي  نوع فعالیت گروه هاي سیاسی، اندازه و گروه ها و جناح هاي احزاب و نوع فعالیت

 ابعاد ها، مانند این خارجی، تبلیغات، انتشار شایعات و اعمال نفوذهاي داخلی و فشار،
 برخی از این ابعاد مورد بررسی ،در این تحقیق. مختلفی از فضاي حاکم بر انتخابات است

 :پردازیم ها می  به تشریح آنزیرقرار گرفته است که در 
 
تواند بر میزان   یکی از عواملی که می: صالحیت عمومی نامزدها عدم.1 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ 4

تفاوت صالحیت نامزدهاي انتخاباتی   میزان و،ثر باشدؤ ممشارکت مردم در انتخابات
براي را یک از نامزدها صالحیت الزم  اي باشد که هیچ گونهه اگر ارزیابی مردم ب. است

 تمایلشان به مشارکت در آن انتخابات کم ؛ ندارند،اند احراز پستی که براي آن نامزد شده
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 ،ها که نامزد ریاست جمهوري شدند این« ۀ از گوی،براي سنجش این عامل. خواهد شد
 درصد 7/77 . استفاده شده است»کدامشان صالحیت رئیس جمهور شدن را نداشتند هیچ

  در موردمیانگین نظر پاسخگویان .مخالف بودند   صالحیت عمومی نامزدهاپاسخگویان با عدم
ض ( شدبا می 92/0 پراکندگی از میانگین .است 5 از 06/2  صالحیت عمومی نامزدهاعدم

 انتخابات  اولۀ مرحلبا مشارکت در نامزدها ۀ صالحیت نداشتن همهمبستگی). 5 س22ج
)232/0=  v (آنداري و سطح معنی  )000/0  =sig (یعنی مقداراست؛  )درصد از) 2/23 

این نتیجه در سطح . است صالحیت نامزدها همراه باانتخابات  اول ۀمرحلمشارکت در 
 ۀ مرحل همبستگی این رابطه در.قابلیت تعمیم دارد کشورت کل خیلی زیاد براي جمعی خیلی
 ).12 س23ض ج (است) sig=  000/0( داري و سطح معنی) v  =237/0 (دوم

 
یکی دیگر از عواملی که در  : اولۀعدم تفاوت بین نامزدها در مرحل .2 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ 4

 معنی که به این ؛امزدهاست وجود تفاوت بین ن،تواند مورد توجه باشد فضاي انتخابات می
 احتمال شرکت در انتخابات کاهش ؛یا خیلی زیاد باشد ،اگر تفاوت بین نامزدها خیلی کم

دلیل مشخص بودن پیروزي نامزد ه  نامزدها با هم ب،تفاوت خیلی زیاد  زیرا در؛یابد می
 تمایل به مشارکت کاهش ،یا به عبارت دیگر مشخص بودن نتیجه از قبل ،تر قوي
ها تفاوت زیادي در نتیجه   انتخاب هریک از آن،در تفاوت خیلی کم نامزدها نیز. یابد می

 شود و  یکسان ارزیابی میکنندگان مشارکت یا عدم آن تقریباً  لذا از نظر شرکت؛ندارد
براي بررسی این عامل نیز از یک گویه  .شود ها کاسته می  مشارکت آنبنابراین احتماالً

گرا و ارزشی تقریباً همه مثل هم   اول نامزدهاي اصولۀر مرحلد« :استفاده شده است
کرد که به کدامشان  بودند و فرق زیادي با هم نداشتند، براي همین هم فرق زیادي نمی

نتخاب ا  عموماً،هاي قبل از انتخابات قابل ذکر است که نتایج نظرسنجی. »رأي بدهیم
این گویه  ابی کرده بودند، لذا درطلب و دوم خردادي را ضعیف ارزی نامزدهاي اصالح
 درصد پاسخگویان با عدم تفاوت بین 3/57 .اند گرفته گرا مورد توجه قرار نامزدهاي اصول
 در میانگین نظر پاسخگویان .مخالف بودند  اول ۀگرا و ارزشی در مرحل نامزدهاي اصول

 97/0 از میانگینپراکندگی  .است 5  از53/2 اول ۀمورد عدم تفاوت میان نامزدها در مرحل
 و سطح )v  =127/0(انتخابات  این عامل در مرحله اول همبستگی .)6 س22ض ج (است
خیلی زیاد براي جمعیت کل  این نتیجه در سطح خیلی. است) sig  =000/0( داري معنی
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 ة دوم نهمین دورۀاست که این متغیر در مرحل  قابل ذکر قابلیت تعمیم داردکشور
 ).13 س23ض ج(ري وجود نداشته است انتخابات ریاست جمهو

 
 از عواملی ،مشروع دانستن نظام سیاسی یا عدم آن :مشروعیت نظام .4 ـ 2 ـ 2 ـ 4

به  .دهد ثیر خود قرار میأت سوي با آن نظام را تحت  است که مشارکت در امور سیاسی هم
در امور  احتمال مشارکت مردم ، هرچه مشروعیت نظام سیاسی بیشتر باشد،عبارتی دیگر

براي سنجش میزان مشروعیت  .مرتبط با آن نظام از جمله انتخابات بیشتر خواهد شد
 یک گویه قبول :نظام جمهوري اسالمی نزد پاسخگویان از سه گویه استفاده شده است

 دوم بهتر شدن وضع مردم ۀگوی ودانسته داشتن نظام و شرکت در انتخابات را سنجیده 
گیري نموده که رضایت از عملکرد نظام جمهوري اسالمی  زهدر جمهوري اسالمی را اندا

 . را در بر دارد و آخرین گویه نیز موفقیت نظام در آینده را در بر دارد
  

براي سنجش میزان  :جمهوري اسالمینظام ) مقبولیت(  قبول داشتن.1 ـ 4 ـ 2 ـ 2 ـ 4
ري اسالمی را قبول اصالً جمهو« ۀیا مقبولیت نظام جمهوري اسالمی از جمل ،مشروعیت

 این جملهدرصد از پاسخگویان با  91 . استفاده شد»ندارم که در انتخابات شرکت کنم
پراکندگی از میانگین . باشد می 5از  59/1میانگین موافقت با این گویه  .دنبود مخالف، 

  با مشارکت در مقبولیت نظام جمهوري اسالمیهمبستگی). 7 س22ض ج( است 85/0
یعنی . است) sig=  000/0(  آنداري و سطح معنی) v  =282/0(تخابات  ان اولۀمرحل
 جمهوري مقبولیت نظام اانتخابات افراد باول   ۀمرحلمشارکت در  درصد از) 2/28( مقدار

 کشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  این نتیجه در سطح خیلی. است در رابطه اسالمی
و سطح ) v  =297/0(انتخابات  دوم ۀحل مر همبستگی این رابطه در.قابلیت تعمیم دارد

 ).14 س23ض ج( است) sig=  000/0( داري معنی
 
اشاره کردیم ارزیابی از اثر  :جمهوري اسالمی بهبود وضع مردم در نظام .2 ـ 4 ـ 2 ـ 2 ـ 4

مقبولیت  بهبود وضع زندگی مردم بیانگر میزان مشروعیت و نظام جمهوري اسالمی در
جمهوري اسالمی وضع مردم را خیلی بهتر کرده « ۀن از گوی که براي سنجش آاستآن 
میانگین  . درصد پاسخگویان با این گویه موافق بودند1/65. ایم  استفاده کرده»است
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. باشد می 5  از74/3 موافقت پاسخگویان با بهتر شدن وضع مردم در جمهوري اسالمی
 با مشارکت درامل این ع همبستگی ).8 س22ض ج( است 95/0پراکندگی از میانگین 

) 1/28( یعنی مقدار. است) sig=  000/0( داري و سطح معنی) v  =281/0 ( اولۀمرحل
این نتیجه در سطح . استمربوط به این عامل انتخابات اول   مرحلهمشارکت در  درصد از

 همبستگی این رابطه در .قابلیت تعمیم دارد کشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  خیلی
 ).15 س23ض ج( است) sig=  000/0( داري و سطح معنی) v  =272/0 ( دومۀمرحل

 
بعد دیگري از  :اسالمی جمهوري در کشور رسیدن سربلندي و آبادي به .3 ـ 4  ـ2 ـ 2 ـ 4

 مشروعیت نظام امید به موفقیت نظام جمهوري اسالمی در رسانیدن کشور به آبادانی و
سالمی باالخره کشور ما به آبادانی و با جمهوري ا« ۀ گویۀوسیله  که باستسربلندي 

.  موافق بودند این گویه پاسخگویان با درصد5/77.  سنجیده شده است»رسد سربلندي می
 22ض ج( است  آن87/0پراکندگی از میانگین و  5  از4 روي این گویه هانظرمیانگین 

ح و سط) v  =311/0(  انتخابات اولۀ مرحل مشارکت دراین عامل و  همبستگی).9س
 اول ۀمرحلمشارکت در  درصد از) 1/31( یعنی مقدار. است) sig=  000/0( داري معنی

رسیدن کشور به آبادي و سربلندي با جمهوري  ( امید به آینده نظامباانتخابات افراد 
قابلیت  کشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  این نتیجه در سطح خیلی. استمربوط  )اسالمی

 000/0( داري و سطح معنی) v  =325/0 ( دومۀ مرحل دررابطه این همبستگی. تعمیم دارد
 =sig (است) 16 س23ض ج.( 
 
ها   نظام ارزشی افراد بر چگونگی رفتار آن:هاي انقالبی ارزشبه پایبندي  .5 ـ 2 ـ 2 ـ 4
 ،هاي انقالب بیشتر باشد در شرایط اجتماعی ما هرچه پایبندي به ارزش .ثر استؤم

همسوي با نظام سیاسی  اجتماعی که مرتبط و ر امور سیاسی واحتمال مشارکت مردم د
هاي  در این تحقیق براي سنجش میزان پایبندي مردم به ارزش. شود  بیشتر می،باشد

خمینی  راه امام  ما باید راه انقالب و،که کشور ما پیشرفت کند براي این« ۀانقالب از گوی
که پیشرفت کشور با  سخگویان با ایندرصد پا 7/86 . سنجیده شده است»را ادامه بدهیم

 انقالبیهاي  میانگین پایبندي به ارزش . موافق بودند، راه انقالب و امام میسر استۀادام
 .است 84/0پراکندگی از میانگین . )10 س22ض ج( است 5 از 28/4پاسخگویان 

  =295/0( انتخابات  اولۀ مرحلبا مشارکت در هاي انقالبی ارزش پایبندي به همبستگی
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v (داري و سطح معنی )000/0  =sig (یعنی مقدار. است )مشارکت در  درصد از) 5/29
خیلی زیاد براي  این نتیجه در سطح خیلی. استمربوط  این عاملانتخابات به  اول ۀمرحل

و ) v  =317/0 ( دومۀ مرحل همبستگی این رابطه در.قابلیت تعمیم دارد کشورجمعیت کل 
 ).17 س23ض ج(است ) sig=  000/0( داري سطح معنی

 
 پایبندي دینی مردم از عوامل اساسی ،در شرایط اجتماعی ما:  پایبندي دینی.6 ـ 2 ـ 2 ـ 4

ثیر أت اجتماعی را تحت تواند بسیاري از متغیرهاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و است که می
اجتماعی تقسیم  بخش فردي و کلی به دو طور هتوان ب پایبندي دینی را می. خود قرار دهد

بر این اساس یکی از عوامل مورد بررسی در این تحقیق میزان پایبندي دینی . نمود
سعی « اول ۀ گوی:قطبی سنجیده شده است  دوۀ دو گویۀوسیله  که باستپاسخگویان 

رعایت  2 ــــــ 1 ــــــ 0 ــــــ 1 ــــــ 2 کنم تمام دستورات دین را رعایت کنم می
 دوم ۀو گویاستفاده شده است؛  براي سنجش بعد فردي »ایم خیلی مهم نیستدستورات دینی بر

 2 ــــــ 1 ــــــ 0 ــــــ 1 ــــــ 2 الزم نیست جامعه را بر اساس قوانین اسالم اداره کنند«
 کار به دینی ـبراي سنجش بعد اجتماعی « باید جامعه را بر اساس قوانین اسالم اداره کنند

 .»شده است
 
 درصد پاسخگویان 91 : پاسخگویان دینی توسطهاي رعایت دستور.1 ـ 6 ـ 2ـ  2 ـ 4

. است 5  از5/4 دینی هايرعایت دستورمیانگین . کردند  دینی را رعایت میهايدستور
 پاسخگویان پایبندي دینی  همبستگی).11 س22ض ج( است 84/0 پراکندگی از میانگین

و سطح ) v  =189/0( انتخابات اول ۀ مرحلبا مشارکت دردر رعایت دستورات دینی 
 اول ۀمرحلمشارکت در  درصد از) 9/18( یعنی مقدار. است) sig=  000/0( داري معنی

خیلی زیاد براي جمعیت  این نتیجه در سطح خیلی. استمربوط پایبندي  باانتخابات به 
طح و س) v  =187/0 ( دومۀ مرحلهمبستگی این رابطه در. قابلیت تعمیم دارد کشورکل 
 ).18 س23ض ج( است) sig=  000/0( داري معنی
  

 درصد پاسخگویان با 9/79 :اسالمی قوانین اساس بر جامعه ةادار ضرورت .2 ـ 6 ـ 2 ـ 2 ـ 4
 جامعه بر ةضرورت ادارمیانگین  .موافق بودند   جامعه بر اساس قوانین اسالمیةضرورت ادار

 همبستگی. )12 س22ض ج( است 19/1 ن پراکندگی از میانگیو 21/3 اساس قوانین اسالمی
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) sig = 000/0( داري و سطح معنی) v  =18/0( انتخابات  اولۀ مرحلبا مشارکت در این عامل
ضرورت اداره جامعه  باانتخابات  اول ۀمرحلمشارکت در  درصد از) 18( یعنی مقدار. باشد می

 زیاد براي جمعیت کل خیلی این نتیجه در سطح خیلی. استمربوط  بر اساس قوانین اسالمی
و سطح ) v  =195/0 ( دومۀ مرحلاین رابطه در در همبستگی. قابلیت تعمیم دارد کشور
 ).19 س23ض ج( است) sig=  000/0( داري معنی

 
ها  ثر بر رفتار انسانؤیکی از عوامل مهم م : مادي شدن ـارزشی  تغییر.7 ـ 2 ـ 2 ـ 4

فرهنگی، سیاسی و اقتصادي  ط اجتماعی،ثیر شرایأت هاست که خود تحت هاي آن ارزش
تواند بر رفتار سیاسی افراد از جمله بر میزان مشارکت  این عامل می. استجامعه  افراد و

ه  جامعه بةهاي اخیر روند ادار که در سال ویژه اینه ثر باشد، بؤها در انتخابات م آن
هاي مادي   به ارزشهاي معنوي رسد تغییر ارزشی از ارزش اي بوده که به نظر می گونه

 آن با مشارکت در انتخابات از ۀبررسی رابط براي سنجش این عامل و. بیشتر شده است
 .پردازیم ها می  دو قطبی استفاده شده که به تشریح آنۀدو گوی

 
هاي  که براي سنجش ارزشاولین گویه  :زیستی تمایل به ساده .1 ـ 7 ـ 2 ـ 2 ـ 4

دوست دارم زندگی ساده و معمولی « :زیر است ۀپاسخگویان در نظر گرفته شده گوی
دوست دارم زندگی شیک و مدرن  2 ــــــ 1 ــــــ0 ــــــ 1 ــــــ 2 داشته باشم
مدرن   درصد به زندگی ساده و معمولی در مقابل زندگی شیک و9/53 ».داشته باشم

 22ض ج( است 43/1  پراکندگی از میانگین و43/3این عامل میانگین .  داشتندتمایل
  =136/0(انتخابات  اول ۀمرحلبا مشارکت در زیستی  به ساده  تمایل همبستگی).14س

v(داري  و سطح معنی )000/0=  sig (یعنی مقدار. است )مشارکت در  درصد از) 6/13
این نتیجه در سطح . استمربوط زیستی  به سادهها   آنتمایلانتخابات افراد به  اول ۀمرحل
 ضریب همبستگی این رابطه . قابلیت تعمیم داردکشوري جمعیت کل خیلی زیاد برا خیلی

 ).20 س23ض ج( است) sig  =000/0( داري  و سطح معنی)v  =129/0(  دومۀمرحلدر 
 
 دوم که براي ۀ گوی: در مقابل پیشرفت معنويمالی پیشرفت براي تالش .2 ـ 7 ـ 2 ـ 2 ـ 4

 تالش خود ۀباید هم« :زیر است ۀهاي پاسخگویان در نظر گرفته شده گوی سنجش ارزش

Archive of SID

www.SID.ir



 Public Participation in the Ninth Presidential Election of Iran                      پژوهشنامۀ علوم انسانی

 

66 351 

باید  2 ــــــ 1 ــــــ0 ــــــ 1 ــــــ 2 بگیرم تا از نظر مالی پیشرفت کنم کار هرا ب
 درصد پاسخگویان با تالش 5/44 ».همیشه تالش کنم تا از نظر معنوي پیشرفت کنم

ي  در مورد تالش برامیانگین نظر پاسخگویان .موافق بودند براي پیشرفت معنوي 
 همبستگی. )15 س22ض ج( است 18/1 پراکندگی از میانگین  و53/2پیشرفت معنوي 

) sig  =000/0( داري  و سطح معنی)v  =153/0( اول ۀمرحلبا مشارکت در  این عامل
.  قابلیت تعمیم داردکشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  این نتیجه در سطح خیلی. است

) sig  =000/0( داري  و سطح معنی)v  =134/0( دوم ۀمرحلدر  همبستگی این رابطه
 ).21 س23ض ج( است

 
 تعهد افراد نسبت به کشور موجب افزایش ،طور کلی ه ب:تعهد به کشور .8 ـ 2 ـ 2 ـ 4

در این تحقیق براي . شود تمایل به مشارکت بیشتر اعضاي جامعه در تمامی امور آن می
هر کشوري بخواهد به ایران « ۀدو گویگیري میزان تعهد افراد نسبت به کشور از  اندازه

 کشور چه ةبه من ربطی ندارد که آیند« و »جنگم  من با تمام وجودم با آن می،حمله کند
 :ایم  استفاده کرده»فکر خودش باشده خواهد بشود، هر کس باید ب می
 
با  درصد پاسخگویان با جنگ 3/87 : تعهد در مقابله با متجاوز به کشور.1 ـ 8 ـ 2 ـ 2 ـ 4

موافقت پاسخگویان با میانگین  . موافق بودند،هر کشوري که بخواهد به ایران حمله کند
 ).16 س22ض ج( است 88/0  پراکندگی از میانگین و32/4جنگ با دشمن خارجی 

 224/0( انتخابات  اولۀ مرحلبا مشارکت در  کشورا متجاوز بهبمقابله  درهمبستگی تعهد 
= v (داري و سطح معنی )000/0  =sig(  یعنی مقدار. است )مشارکت در  درصد از) 4/22

این نتیجه در . استمربوط   کشورا متجاوز بهبمقابله   در تعهدبهانتخابات  اول ۀمرحل
 ۀ مرحلاین رابطه در. قابلیت تعمیم دارد کشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  سطح خیلی

 ).22 س23ض ج( است) sig=  000/0( داري و سطح معنی)  v =249/0 (دوم
 
عدم  درصد از پاسخگویان با 6/90 :نسبت به آینده کشورتعهد  عدم .2 ـ 8 ـ 2 ـ 2 ـ 4

 اعتنایی  میانگین بی . مخالف بودند،به فکر خود بودنو فقط  نسبت به آینده کشور تعهد
 22ض ج( است 86/0  پراکندگی از میانگین وباشد می 5 از 62/1ر  کشوةنسبت به آیند

  انتخابات اولۀ مرحلبا مشارکت درنسبت به آینده کشور تعهد  عدم تگیهمبس. )17س
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)202/0=  v (داري و سطح معنی )000/0  =sig (خیلی  این نتیجه در سطح خیلی. است
  دومۀ مرحلهمبستگی این رابطه در. قابلیت تعمیم دارد کشورزیاد براي جمعیت کل 

)212/0=  v (داري و سطح معنی )000/0  =sig (تاس )23 س23ض ج.( 
 
اهمیت آن براي   برخوداري از هویت ملی و: ایرانیهویت ملی افتخار به .9 ـ 2 ـ 2 ـ 4

از  ها در امور جامعه، تواند چگونگی مشارکت آن افراد نیز از عوامل مهمی است که می
هرچه . ثیر خود قرار دهدأت جمله مشارکت در امور سیاسی و شرکت در انتخابات را تحت

ولیتشان نسبت به سرنوشت ؤتر باشد، احساس مس ملی افراد برایشان مهمتر و قويهویت 
شدن آن نیز بیشتر  در نتیجه تمایلشان براي تالش براي بهتر جامعه بیشتر خواهد شد و

 دو قطبی ذیل سنجیده شده ۀ گویۀوسیله در این تحقیق هویت ملی افراد ب. خواهد شد
ایرانی  2 ــــــ 1 ــــــ0 ــــــ 1 ــــــ 2 کنم میمن به ایرانی بودنم افتخار «: است

درصد از پاسخگویان با افتخار کردن به ایرانی بودن  6/93 ».بودن افتخاري ندارد
 است 72/0 پراکندگی از میانگین و 66/4میانگین هویت ملی پاسخگویان  .موافق بودند

  اولۀ مرحل در مشارکتایرانی و  هویت ملیبه  افتخار همبستگی).18 س22ض ج(
) 5/14( یعنی مقدار. است) sig=  000/0( داري و سطح معنی) v  =145/0(انتخابات 
. استمربوط ایرانی  هویت ملیبه افتخار باانتخابات  اول ۀمرحلمشارکت در  درصد از

. قابلیت تعمیم دارد کشورخیلی زیاد براي جمعیت کل  این نتیجه در سطح خیلی
) sig=  000/0( داري و سطح معنی) v  =156/0 ( دومۀرحل مهمبستگی این رابطه در

 ).24 س23ض ج( است
 
  )رگرسیون لجستیک( تحلیل چند متغیري .3 ـ 4

گونه  در این. است) 0 و 1(دو حالتی ) پاسخ(ل رگرسیون، متغیر وابسته یدر برخی از مسا
 را متناظر با صفر توان خطاهاي نرمال  زیرا نمی؛ل استفاده از الگوي خطی مناسب نیستیمسا

در ) وابسته(گیري متغیر  طور کلی در مواردي که امکان سنجش و اندازهه ب. و یک دانست
کار گرفته  ه روش رگرسیون لجستیک ب،اي و نسبی وجود ندارد سطوح سنجش ترتیبی، فاصله

مبناي  بینی وقوع یا عدم وقوع یک پیشامد خاص بر رگرسیون لجستیک براي پیش .شود می
 .شود رات متغیرهاي مستقل استفاده میثغیی
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  اول انتخاباتۀ تحلیل چند متغیري شرکت در مرحل.1 ـ 3 ـ4
ثیرگذار بر مشارکت در انتخابات وارد معادله أکه متغیرهاي مستقل یا عوامل ت پیش از آن

 2LLمدل که با ) maximom likelihood(نمایی  ، حداکثر برازش یا درست)Block 0( شوند
 به آبادي و یعنی ثر،ؤبا ورود اولین عامل م. بود 3686 ،95 شود برابر  داده مینمایشـ 

 که بیشترین همبستگی را با شرکت در سربلندي رسیدن کشور با جمهوري اسالمی
 یابد و نهایتاً پس از ورود سایر  کاهش می425/3340باشد، این رقم به  انتخابات دارا می

 ةیید کنندأیابد که این کاهش ت کاهش می 2968 ،33ار متغیرهاي مستقل به معادله تا مقد
 ورود متغیرهاي مختلف ،عالوه بر این .استها با هم یا برازش مدل  تطابق مدل و داده

 = 128/0به  R2 = 064/0 را نیز افزایش داده و ضریب تبیین آن از R Squareقدرت تبیین 
R2 127/0 و از = R2 254/0 به =R2 میزان تبیین تغییرات مشارکت  گررسیده است که بیان

). 18ض ج(اند   اول انتخابات توسط متغیرهاي مستقلی است که وارد معادله شدهۀدر مرحل
 رگرسیون موجب ۀ، این مدل تمام عواملی که ورودشان به معادل)گام( مرحله 16پس از 

 ۀبات مرحلبینی و تبیین تغییرات شرکت در انتخا بهبود برازش مدل و یا افزایش توان پیش
را  توان بر این اساس معادله رگسیون آن می اول را در پی داشته وارد معادله نموده است و

 :  نوشت
مشارکت در  = -/210 - 101/0مقایسه با پیشرفت معنوي   درالش براي پیشرفت مالیت

 انتخابات
  

 )شیعه (مذهب
  پاسخگویانمیزان تحصیالت

 )ر و کشاورز و دامدار، بیکاردار، کارگ آزاد، تاجر وکارخانه (شغل
  شرکت در انتخابات باحق تعیین سرنوشت کشوراستفاده از 

  انتخاباتن درثیر شرکت کردأتعدم 
  ولیت توسط مردم ؤانتخاب مس

 )  عرب بودن کرد یا (قومیت
 گرا و ارزشی  نامزدهاي اصولعدم تفاوت بین

 عدم صالحیت نامزدهاي ریاست جمهوري

731/0 + 
045/0 + 
040/0  + 

   373/0+  
250/0 + 
196/0 + 
166/0 - 
202/0 + 
205/0 - 
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تالش براي پیشرفت  بیانگر آن است که به ازاي هر واحد تغییر در ،دست آمده هنتایج ب

برابر واحد شانس مشارکت در انتخابات وجود  -101/0 یسه با پیشرفت معنويمقا  درمالی
 میـزان تحـصیالت   ، براي متغیر    731/0 )شیعه بودن  (مذهباین نتیجه براي متغیر،     . دارد

 و دامـدار،   کشاورز کارگر و  دار، وکارخانه تاجر آزاد،( شغل، براي متغیر    045/0پاسخگویان  
شـرکت در انتخابـات   بـا  تعیین سرنوشت کشور اده از حق   ، براي متغیر استف   040/0 )بیکار
 بـراي  ،-250/0 ثیري در انتخابـات نـدارد     أشرکت کردن یا نکردن تـ     ، براي متغیر    373/0
 کـرد، ( قومیـت   بـراي متغیـر    ،196/0 گیرد  انتخاب مسئولیت توسط مردم انجام می      متغیر

 ،202/0 را و ارزشـی   گ  نامزدهاي اصول   عدم تفاوت بین    براي متغیر  ،-166/0) عرب بودن 
انتخاب افراد خـوب   براي متغیر ،205/0  صالحیت نامزدهاي ریاست جمهوري   براي متغیر 

  در قبول داشـتن جمهـوري اسـالمی و شـرکت          براي متغیر    ،166/0  قبل مجلس  ةدر دور 
 ،262/0  بهتر کردن وضع مـردم توسـط جمهـوري اسـالمی       براي متغیر  ،148/0 انتخابات

نتـایج حاصـل از   . باشـد  مـی  132/0 گو به زندگی ساده و معمولی   تمایل پاسخ براي متغیر   
ـ      هستند؛دار   ورود متغیرها به معادله در این گام معنی        دسـت آمـده بـراي       ه یعنـی نتـایج ب

 .)19ض ج( شود جمعیت تحقیق رد نمی
 

  اول انتخاباتۀ تحلیل چند متغیري شرکت در مرحل.2 ـ 3 ـ 4
 ثر،ؤبا ورود اولین عامل م. بود 2LL-( 435/3861(نمایی مدل  حداکثر برازش یا درست

یابد و   کاهش می168/3435این رقم به  ،استفاده از حق تعیین سرنوشت کشور یعنی
 کاهش 110/3057 تا مقدار ،متغیرهاي مستقل به معادله نهایتاً پس از ورود سایر

. استل ها با هم یا برازش مد  تطابق مدل و دادهةییدکنندأیابد که این کاهش ت می
 را نیز افزایش داده و R Square ورود متغیرهاي مختلف قدرت تبیین ،این عالوه بر

 R2= 289/0 به R2 = 147/0 و از R2 = 134/0به  R2 = 074/0ضریب تبیین آن از 
 اول انتخابات توسط ۀمیزان تبیین تغییرات مشارکت در مرحل رسیده است که بیانگر

  قبل مجلسةر دورانتخاب افراد خوب د
   انتخابات  درقبول داشتن جمهوري اسالمی و شرکت

 بهتر کردن وضع مردم توسط جمهوري اسالمی
 تمایل پاسخگو به زندگی ساده و معمولی

166/0 + 
148/0 + 
262/0 + 
132/0 + 
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، )گام( مرحله 11پس از ). 20ض ج(اند   شدهۀعادلمتغیرهاي مستقلی است که وارد م
این مدل تمام عواملی که ورودشان به معادله رگرسیون موجب بهبود برازش مدل و یا 

 ، اول را در پی داشتهۀبینی و تبیین تغییرات شرکت در انتخابات مرحل افزایش توان پیش
ض ( را نوشت  آنتوان براساس آن معادله رگرسیون می وارد معادله نموده است و

  ):  21ج
مشارکت در = 263/0+ 448/0  شرکت در انتخاباتباحق تعیین سرنوشت  استفاده از
 انتخابات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بندي جمع. 5

غیرمستقیم براي  طور مستقیم یا ههایی است که شهروندان ب مشارکت سیاسی فعالیت
دهند  ها انجام می هاي آن ها و فعالیت تأثیرگذاري بر گزینش اعضاي دولت و حکومت یا برنامه

ردم در انتخابات پیامدهاي بسیار مشارکت م .و انتخابات یکی از مهمترین اشکال آن است
 .مهمی روي جامعه و اعضاي آن دارد

 ریاست جمهوري ةنهمین دور  درصد از کل پاسخگویان در6/88 اول انتخابات ۀدر مرحل
 درصد 89 دوم این ارقام به ترتیب ۀ درصد شرکت نکرده بودند، در مرحل4/11شرکت کرده و 

 .است درصد 11و 

  انتخاباتدر نثیر شرکت کردأتعدم 
 عدم صالحیت نامزدهاي ریاست جمهوري

  ولیت توسط مردم ؤانتخاب مس
  قبل مجلسةانتخاب افراد خوب در دور

    در انتخاباتی و شرکتقبول داشتن جمهوري اسالم
 بهتر کردن وضع مردم توسط جمهوري اسالمی

 هاي انقالبی پایبندي به ارزش
 تمایل پاسخگو به زندگی ساده و معمولی

 )شیعه (مذهب
   )دار، کارگر و کشاورز و دامدار، بیکار آزاد، تاجر و کارخانه (شغل

115/0 - 
203/0 - 
200/0+  
143/0 + 
255/0 + 
159/0 + 
266/0 + 
087/0 + 
149/1 + 
030/0 - 
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 ملی و مذهبی، سهیم بودن در ۀ اداي وظیف،انتخابات رمهمترین دالیل مشارکت د
یس ئي در انتخاب رأثر بودن رؤسرنوشت کشور، مهم بودن انتخاب ریاست جمهوري و م

 ،جمهور، بهبود وضع جامعه و مهر خوردن شناسنامه و مهمترین دالیل عدم مشارکت
 .تي دادن بوده اسأثیري رأت فایدگی شرکت کردن و بی مشکالت شخصی و بی

 .ثیر داردأانتخابات ت  اجتماعی بر شرکت در ـسیاسی دسته عوامل فردي و  دو،کلی طور هب
هل، میزان تحصیالت، شغل، میزان درآمد، أهاي فردي جنسیت، سن، وضعیت ت ویژگی در

 اول ۀدر مرحل. دین، مذهب، قومیت و شهري یا روستایی بودن مورد بررسی قرار گرفت
 دوم بیشترین ۀمذهب و قومیت و در مرحل ین همبستگی را با شغل، بیشتر،شرکت در انتخابات

 .همبستگی را با مذهب، قومیت و شغل داشته است
  انتخابات و مشروعیتۀ بین شرکت در هر دو مرحل، اجتماعی ـهاي سیاسی در ویژگی

 پایبندي  استفاده از حق انتخاب در تعیین سرنوشت کشور،،جمهوري اسالمینظام ) مقبولیت(
  تعهدثر دانستن شرکت در انتخابات، صالحیت نامزدهاي انتخاباتی،ؤانقالبی، مهاي  ه ارزشب

ایرانی بیشترین همبستگی وجود داشته   هویت ملیاهمیت ، پایبندي دینی و کشورنسبت به
انتخابات باید این عوامل را   براي افزایش میزان مشارکت مردم در،به عبارت دیگر. است

 . تقویت نمود
 بینی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نیز در ثیرگذاري عوامل مختلف در پیشأ توزن

 .متغییري آمده است تحلیل چند

 منابع
مرکز سنجش . 9 ۀمرحل.  نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوريةنظرسنجی دربار .1384 .داود، پرچمی
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