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  1390فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال هفتم، شماره اول، بهار 
  88 -110صص 

  بررسي روند مشاركت شهروندان استان كردستان در انتخابات 

   1376-84رياست جمهوري 
  تربيت مدرسدانشگاه استاديار علوم سياسي،  - ∗مسعود غفاريدكتر                 

  ت مدرسيدانشگاه ترب علوم سياسي، ارشد يكارشناسدانشجوي  –بهروز زرين كاوياني                

  
  2/7/1389: تاريخ پذيرش                                           18/1/1389: تاريخ دريافت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  چكيده
يكي از ابعاد توسـعه سياسـي، در بـر گيرنـده ابعـاد و وجـوه فراوانـي اسـت كـه           عنوان بهمشاركت سياسي 

وكراسـي  هاي سياسي را در فرآيند دستيابي به يك وضعيت مطلوب بـه لحـاظ نزديكـي بـه دم     تواند نظام مي
و تـأثر   تـأثير يك متغير وابسته، همواره از عواملي چند  عنوان بهدر اين راستا مشاركت سياسي . ياري رساند
هاي متعدد در داخل يك سرزمين، مسائل  ها و هويت نوع ساخت نظام سياسي، وجود قوميت. پذيرفته است

افزايش يا كـاهش سـطح مشـاركت    گوناگون از جمله عواملي هستند كه در  فرهنگياجتماعي و  –اقتصادي
هدف از نگـارش ايـن مقالـه، بررسـي علـل رونـد نزولـي ميـزان مشـاركت          . بسزايي دارند تأثيرشهروندان 

در نهايت نتايج حاصل از تحقيـق بيـانگر   . باشد مي 1384تا  1376بازه زماني  شهروندان استان كردستان در
تغيير فضاي سياسـي كشـور و همچنـين تغييـر و      ، حقوق شهروندي،ها آن است كه عوامل اقتصادي، رسانه
در . انـد  بـوده گـذار  تأثيربر كاهش سطح مشاركت مردم استان كردستان  تحوالت سياسي در كردستان عراق،

اين تحقيق مهمترين عامل داخلي اميد به تغيير فضاي سياسي كشور در دوره زماني مـورد مطالعـه اسـت و    
غييـر و تحـوالت صـورت گرفتـه در منـاطق كردنشـين عـراق و        خـارجي نيـز ت   گـذار تأثيرعامـل   مهمترين

  . چارچوب كشور عراق بوده است دستاوردهاي مهم آنان در
  

  .، ايراندموكراسي، مشاركت سياسي، انتخابات رياست جمهوري، استان كردستان :كليدي هاي واژه
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   مقدمه -1
ي مردمساالر و بخش ها دهنده نظام انتخابات آزاد و عادالنه، يكي از عناصر اصلي تشكيل

ترين ابزاري است كه  رقابت در انتخابات، عمده. است 1ناپذير از روند اجرايي دموكراسي جدايي
به اين . كند ميمقامات دولتي را ناگزير به پاسخگويي در مقابل مردم و پذيرش به نظارت آنها 

گزاري انتخابات ي سياسي، برها ي تشخيص وجود دموكراسي در نظامها لحاظ يكي از معيار
هاي درحالي كه انتخابات نوعي سنجش در سطح نمايان جامعه است، برآيند گرايش. است

  . شود مينهفته در عمق جامعه نيز تلقي 
و انتظارات مردم جهت دستيابي به  ها اهميت نگرش عمومي به حكومت و اطالع از خواسته

ساكنان هر فضاي جغرافيايي،  .كسي پوشيده نيست معيارهاي مشروعيت بخش به حكومت، بر
اند  بر اثر تعامالت روزمره با همديگر در طي زمان، نگرش مشتركي نسبت به همديگر پيدا كرده

تحوالت اجتماعي و . اقتصادي دارند -نسبت به موضوعات سياسي اي ويژهي ها و ديدگاه
ي مردم ها ر نگرشكه اين تغييرات باعث تغيي كند مياقتصادي تغييراتي در نگرش افراد ايجاد 

از . شودنسبت به موضوعات گوناگون، از جمله معيارهاي مشروعيت بخش به حكومت مي
آنجا كه هر نظام سياسي نماينده تمام مردم ساكن در قلمرو جغرافيايي مربوطه است، در 

و خواست همه افراد جامعه لحاظ شود،  ها ، نگرشها ي توسعه، بايد ديدگاهها سياستها و برنامه
توجهي  و نيازهايش مورد بي ها ر غير اين صورت چنانچه گروهي احساس كند كه خواستهد

پاشيدگي وحدت ملي  ي تفرق و از همها است، خود به خود احساس بيگانگي كرده و زمينه
 ).2: 1378نيا و ديگران،  حافظ( شود ميايجاد 

رياست جمهوري، رفتار سياسي شهروندان استان كردستان در قالب شركت در انتخابات 
افتراق قومي و مذهبي آنان با اكثر جامعه ايران و نيز فعاليت سياسي نخبگان قومي در  علت به

، همواره از اي هپذيري مردم اين استان از تغيير و تحوالت منطقتأثير همچنيناين زمينه و 
  .اهميت خاصي برخوردار بوده است
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ابات اخير رياست جمهوري، روند نزولي مشاركت سياسي مردم اين استان در سه دوره انتخ
 به 1376درصدي در انتخابات سال  4/79ي كه از مشاركت طور بهدهد،  ميآشكاري را نشان 

اين . كاهش يافته است 1384درصدي در سال  6/24و  1380درصدي در سال  4/53مشاركت 
هاي  وان از جنبهت ميكاهش معنادار و قابل توجه حضور مردم در انتخابات رياست جمهوري را 

  . كردمختلف بررسي و تحليل 
يي هستند كه ها ي مبتني بر ملت يا دولتها ، دولتها ترين دولت منسجم، امروز دنيايدر 

بازيگران  ،در كل شهروندان اقوام و. مردم آنها آگاهي عميق از اشتراكات و تمايالت خود دارند
و  ها ي پيوند قوميتها حلقه پس شناخت .هستند ها دهندگان به حكومت جان حقيقي و
ي واسط ها يكي از حلقه ،مشاركت انتخاباتي از اهميت بسزايي برخودار است و ها حكومت

ي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ها يا شكاف ، فاصله اجتماعي امروزه در جوامع چند قومي. است
ه از جمل جغرافيايي، -ي جمعيتي و قومي ساكن در يك محدوده سياسيها بين گروه

ي ديگر از لحاظ نظري و ها موضوعاتي است كه در ايران در مقايسه با بسياري از كشور
ولي با  ؛فاصله اجتماعي موضوع جديدي نيست. تجربي، كمتر مورد توجه قرار گرفته است

و تقويت هويت و همبستگي اجتماعي عام  سازي ملتتوجه به اهميت روز افزون آن در فرايند 
وجود . يط جهاني شدن، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته استادر شر هويژ بهدر هر جامعه، 

 گيري شكل ساز زمينهتواند  مي ،فاصله اجتماعي وسيع و احساس دوري در بين اقوام ايراني
ي قومي باشد كه اين امر، اقتدار ملي و هويت جمعي ها در سطح باالتر شكاف قومي و ها تضاد

 گسيختگي هماز . خارجي تضعيف و متزلزل خواهد نمود عام ايراني را در سطح داخلي و
يطي است اخواهد داشت؛ در چنين شر همراه بهي قومي، ساخت قطاعي را ها اجتماعي و فاصله

و تعارضات و اتالف  ها تضادشاهد كه به جاي همفكري، همدلي، همياري، بين قومي، 
  . بودي اقوام خواهيم ها وظرفيت ها پتانسيل

كردستان در دو دوره اخير داليل سير نزولي مشاركت مردم استان به در اين پژوهش،
در اين راستا اين تحقيق به . پرداخته خواهد شد) هشتم و نهم(انتخابات رياست جمهوري

سياسي ) تحوالت(اصلي اقتصاد، رسانه، حقوق شهروندي، عوامل  مؤلفهات پنچ تأثيربررسي 
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ق بر كاهش ميزان مشاركت شهروندان استان داخلي و تغيير و تحوالت در كردستان عرا
  .كردستان ايران، در انتخابات رياست جمهوري كشور خواهد پرداخت

 مباني نظري  -2

  مشاركت سياسي -1-2
مشاركت  ،1سيلز. است» مشاركت سياسي«، گذار بر روند دموكراسيتأثيرهاي  مؤلفهيكي از  

اعضاي جامعه مستقيم يا غيرمستقيم در  ،كه از طريق آن داند ميارادي  فعاليت را سياسي
   (Sills, 1968: 252).  شوندميانتخاب حاكمان و در شكل دادن به سياست عمومي سهيم 

مشاركت سياسي، درگيري فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي از عدم درگيري 
عقالني كردن دگرگوني در ساخت قدرت سياسي و  مؤلفهتا داشتن مقام سياسي است؛ زيرا اين 

هاي توسعه در همين ارتباط، انتخابات يكي از شاخصه. دارد دنبال بهشيوه زندگي مردم را 
قوانين انتخاباتي، اجراي آن و ميزان مشاركت . سياسي و بيانگر نقش مردم در حكومت است

 راد و كاوياني( مردم در انتخابات نشانگر رابطه حكومت و مردم و وضعيت اجتماعي آنان است
مشاركت سياسي را چنين تعريف  ،ي علوم اجتماعيالملل بينالمعارف  دايره). 4: 1387ويسي، 

ي اختياري صورت گرفته توسط توده مردم براي ها شامل فعاليت ،مشاركت سياسي: كرده است
انتخاب  صورت بهمستقيم يا  صورت بهتواند  مي تأثيراين . بر سياست عمومي است تأثير

ي دادن در انتخابات، كمك أها شامل ر مثال اين فعاليت. كند ميستگذاري شخصي باشد كه سيا
... و  كردن به يك رقابت سياسي، كمك مالي به يك كانديدا، تماس با مقامات، اعتراضات

يك حق سياسي  مثابه بههمچنين گيدنز مشاركت سياسي را  .(Uhlaner, 2004: 146)  باشد مي
حقوق مشاركت سياسي، مانند : نويسد مي» حقوق سياسي« مورد توجه قرار داده و در تعريف

). 81: 1373، گيدنز( حق رأي در انتخابات ملي و محلي كه شهروندان ملي و محلي دارا هستند
مشاركت سياسي در تمام سطوح متناسب با پايگاه اجتماعي، اقتصادي، تحصيالت، سن، شغل، 

                                                            
1. Sills 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  _________________________    1390 بهار، اول، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    92

هايي كه در  محيط سياسي يا زمينه جنسيت، مذهب، قوميت، ناحيه، محل سكونت، شخصيت و
همبستگي بااليي ميان ميزان مشاركت سياسي و . كند ميگيرد فرق  ميآن مشاركت صورت 

يعني اثربخشي سياسي فرد و اين  ،معروف است وجود دارد» اثربخشي سياسي«ميزان آنچه 
اساساً از  ).141: 1377راش، ( گذاشت تأثير ها و خط مشي ها توان در سياست مياحساس كه 

ات ملموس و عيني دموكراسي، مشاركت سياسي شهروندان در انتخاب رهبران تأثيرجمله 
ي آنها بر تصميمات نخبگان سياسي در حوزه سياست أي رگذارتأثيرسياسي و همچنين ميزان 

گذاريهاي كالن و امور اجرايي است كه مستقيماً با آرا و سرنوشت مردم گره خورده و پيوند 
  .داردناگسستني 

 مشاركت سياسي و حقوق شهروندي -2-2
گيري كار بهمشاركت سياسي را با دموكراسي همسو و آن را در امكان و گستره  1رابرتسون

به دامنه دسترسي شهروندان به  مشاركت سياسي معموالً: كند ميي سياسي جسجو ها كنش
آن را دارند، اطالق استحقاق طور قانوني  بهحقوق دموكراتيك معمول در فعاليت سياسي كه 

در نتيجه مفهوم دموكراسي ارتباط تنگاتنگي با مفهوم  ),Robertson 384-383 :1993( شود مي
شناس انگليسي با طراحي جديد  جامعه 2مارشال. هاي سياسي دارد حقوق شهروندي و آزادي

 واسطه بهبيند كه  ميمندي سه مجموعه از حقوق  از مفهوم شهروندي، مصاديق آن را در بهره
  :يابند ميايجاد نهادهاي مناسب، توسعه 

دادگاه و هيأت  وسيله بههاي فردي و عدالت مرتبط است و شهروندي مدني كه به آزادي -1
  د؛شو مي تأمينمنصفه 

يي جهت مشاركت در سياست و ها شهروندي سياسي به مفهوم حق انتخاب و فرصت -2
  ؛هاست گيري تصميم

سطح مناسب زندگي داللت دارد كه با تحصيالت و خدمات شهروندي اجتماعي نيز بر  -3
  . شود مي تأمينرفاهي و اجتماعي 
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. داند ميمالك شهروندي را در برخورداري از سه حق مدني، سياسي و اجتماعي  ،مارشال
براي  ويژه بهجزئي يا كلي، در بسياري از جوامع، صورت انفرادي يا جمعي  بهآن  تأمينحقوقي كه 
ترين  ، مصداق خارجي ندارد و يا در پايين)اعم از زباني، مذهبي، قومي و نژادي( ها تزنان و اقلي

عمالً شماري از . ي اساسي و مهم شهروندي استها يكي از ويژگي ،برابري. سطح خود قرار دارد
اي است كه  كنند كه شهروند درجه دوم هستند و اين واژه ميها احساس  در بيشتر دولت ها گروه

يكي از سياستمداران آمريكا در طول جنگ دوم جهاني، جهت اشاره به سياهان  1ويكلي وسيله به
ي شناخته شده قومي و غيره در مقايسه ها هاي متعددي، از جمله گروه امروزه گروه. رفت مي كار به

هر چند كه ممكن است قانون احكام . اند با شهروندان كامل يا حقيقي، از رفتار تحقيرآميز در رنج
تراز كساني كه  توانند ادعا كنند كه با آنان هم ميولي در واقع، اين شهروندان . ابهي را صادر نمايدمش

اقليت قومي، مذهبي و فرهنگي و . شود مياز حقوق و منزلت يك شهروند بر خوردارند، رفتار ن
ه دوم قرار اند، در زمره شهروندان درج افراد متعلق به طبقات پايين اجتماع كه دچار فقر فزاينده

كند و ديگر  مياين فقر رو به رشد، اصل برابري نهفته در نظام شهروندي را نقش بر آب . گيرند مي
 دارد ميحقوق نظام شهروندي متجلي در حقوق مدني، سياسي و اجتماعي را دور از دسترس نگه 

لب گسترش برخي بر اين باورند مفهوم توسعه سياسي امروز بيشتر در قا). 54: 1380، مقصودي(
ترديدي نيست كه ). 21: 1379، فكوهي( شود ميدموكراسي مردمي در مديريت سياسي درك 

. ي توسعه سياسي استها انتخابي بودن نهادهاي سياسي و نظارت مردم بر اين نهادها از مكانيزم
 گيري و تشكيل احزاب سياسي و با آزادي تشكيل سازمان و ارتباط تأمينساختارهاي دموكراسي با 

گذاري شهروندان را تأثيرواسطه ساختن تعيين سياستگذاران بلندپايه به پيروزي در انتخابات، امكان 
يي از حقوق شهروندي را محقق ها كه خود جنبه). 139: 1380طيب،( دنساز ميبر سياست فراهم 

  .خواهد كرد
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 در مشاركت سياسي مؤثرعوامل  -3-2

  :گذار هستند از جمله اين عواملتأثيرركت متعارف عوامل بسياري بر مشا 1به اعتقاد اولسون
  ؛عدم عالقه در امور سياسي: اعتمادي سياسي عالقگي يا بي بي -1
اثرگذاري سياسي اعتقاد به ايجاد تغيير و دگرگوني در حوزه سياسي : گذاري سياسيتأثير -2

تيجه انتخابات با كنند كه آراي خود را در ن ميزماني مردم در يك انتخابات بيشتر شركت . است
  ؛ارزيابي نمايند مؤثرارزش و 

 مؤثرتوانند در فرايندهاي سياسي  مييي كه ها توانايي افراد يا گروه: گسترش منابع سياسي -3
معموالً زنان و . ي شخصي استها اين منابع شامل پول، زمان، مهارت ارتباطي و تماس. باشد
  ؛كنند ميكمتر از اين منابع استفاده  ها اقليت

كه گرايش بيشتري به  اند شدهبعضي از مردم در شرايطي اجتماعي : پذيري سياسي جامعه -4
  ؛مشاركت در امور سياسي دارند

وسايل ارتباط جمعي با پوشش حمايتي خود از نامزدها، شهروندان : وسايل ارتباط جمعي -5
  .كند مي ترغيب را به مشاركت

تر شدن آسان: داشته باشند تأثيراركت تواند بر مش مياز نظر اولسون عوامل ديگري 
مردم و درك آنها از اهميت مشاركت، رفع موانع قانوني  مشاركت، افزايش تحصيالت

كه  درصورتي(به دولت  اعتمادي ، بي)ها و افزايش مشاركت اقليت محروميت از رأي دادن(
 مؤثراركت مردم توانند بر انگيزه مش مي، وجود برخي نامزدها كه )وقايع خاصي اتفاق بيفتد

نسبت به مشاركت  2رويكرد دال ).47-48: 1386به نقل از پرچمي، ؛3: 2005اولسون، ( باشند
ي روان شناختي و جامعه شناسي بهره ها سياسي تلفيقي بوده به اين صورت كه از تركيب متغير

ان از شهروند اي هپاسخ به اين پرسش است كه چرا هنوز بخش عمد دال در مقام. گرفته است
وشرايط مناسب، از درگيري و مشاركت در  ها وجود بستر رغم عليدر كشورهاي دموكراتيك 
 نظر به .كنداو پاسخ خود را در قالب شش فرضيه مطرح ميورزند؟  مسائل سياسي، اجتناب مي

                                                            
1. Olson 
2. Dall 
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 :آيد كه ميل مشاركت سياسي افراد زماني پايين حتماًاوي 

سياسي خود را در مقايسه با منافع حاصل  فرد مشاركت كننده منافع حاصل از مشاركت -1
  ؛كندهاي ديگر كمتر ارزيابي مياز فعاليت

  ؛تصور كند مشاركت او از اهميت برخوردار نبوده و ارزش چنداني ندارد -2
در آن  ي گذاشته وتأثيرتواند در نتايج انتخابات تصور كند شركت او در انتخابات نمي -3

  ؛تغييري ايجاد كند
در صورتي كه خودش مستقيماً در انتخابات شركت نكند، نتايج ) اطمينان يابد( تصور كند -4

  ؛رضايت بخش خواهد بود
گذاري بر نتايج انتخابات برخوردار تأثيرتصور كند كه از دانش و معلومات كافي براي  -5

  ؛نيست
  .ي موجود بر سر راه مشاركت او بيشتر استها صور كند موانع و محدوديتت -6

جنسيت، منطقه سكونت، سن، تحصيالت، درآمد، نژاد، قوميت و دين را بر ميزان  1برادول
در پاسخ به اين سوال كه چرا مردم در امر  و بر مبناي تحقيقات خود، داند مي مؤثرمشاركت 

منافع شخصي، نيازهاي روانشناختي و اهداف : ي همچونعوامل .كنند سياسي مشاركت مي
. داند مي مؤثر ها سياسي و فقدان مهارت در انجام فعاليت شناختي زندگي شخصي تهديد روان

از نتايج انتخابات، وجود نظام تك حزبي، ترديد در  يميدي و دلسرداعالوه بر اين موارد، نا
رقيب، از عواملي  يكانديدا بودن در نتيجه انتخابات، عدم رقابت كانديداها و عدم وجود مؤثر

برادول، ( گذار استتأثيردر انتخابات  ويژه بهمور سياسي و است كه بر ميزان مشاركت افراد در ا
  ).40- 41: 1386به نقل از پرچمي، . 1 -56: 2006
  
  
  
 

                                                            
1. Broadwell 
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 شناسي تحقيق روش -3
اي است روش ميداني مبتني بر روش پرسشنامه. تحليلي است -ميداني ،روش پژوهش حاضر

. ه مباني نظري تهيه شده استكه در آن متغيرها با استفاده از هدف مورد نظر پژوهش و مطالع
نفر از دانشجويان و اساتيد دانشگاه ساكن استان كردستان بوده و اساس  332جامعه آماري 

ي پژوهش حاضر هستند كه با استفاده از نرم افزار آماري مورد تجزيه و ها تجزيه و تحليل يافته
عمليات ميداني، از دو روش  ي حاصل ازها تجزيه و تحليل داده منظور به. تحليل قرار گرفته اند

 .استفاده شده است) و رگرسيون Tآزمون (آمار توصيفي و استنباطي 

 ي تحقيقها يافته -4
عملياتي نمودن  منظور بهبر مبناي چارچوب نظري و مدل مفهومي تحقيق در اين مطالعه 

 .شده است ي با طيف ليكرت در ارتباط با هر يك از متغيرها پرداختهها به طرح گويه متغيرها
 تأمينطراحي شوند تا ضمن  اي هگون ي مورد نظر بهها در اين راستا تالش گرديده تا گويه
نقطه نظرات كارشناسان را نيز مورد توجه قرار دهد تا به  ،روايي و پايايي الزم به لحاظ آماري

آنان را  و تعداد ها ويهگ 1شماره  جدول. بهترين نحو پاسخ الزم را براي سئواالت فراهم سازد

 نگارندگان: ماخذ ،)بر مشاركت سياسي مؤثرهاي شاخص(مدل تجربي تحقيق : 1نمودار شماره 

 مشاركت سياسي مردم در انتخابات 

 سي سيا) تحوالت( عوامل

 حقوق شهروندي

 هاي اقتصاديمؤلفهعوامل يا 

 هارسانه

تغيير و تحوالت كردستان 

شاخصهاي مؤثر بر مشاركت 
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  .دهد ميبر ميزان مشاركت را نشان  مؤثري ها مؤلفهبراي سنجش هر يك از 
 ي اصلي تحقيقها و شاخص ها معرفي متغير: 1جدول شماره 

  

  ها شاخص  متغيرها
تئوري يا ديدگاه 

  كننده تبيين

هاي مؤلفهعوامل يا 
  اقتصادي

پائين بودن سطح درآمد سرانه مردم-
 افزايش بيكاري در سطح استان -
 سير نزولي رشد صنعت -
  تداوم و گسترش محروميت -

  تئوري اندروس -
  تئوري داونز -
  تئوري ميلتون ايسمن -
ــاموزون و  -  ــعه ن ــه توس  نظري

  اي هي منطقها نابرابري
  مصاحبه با خبرگان -

  تئوري اولسون  -  ....زيون، روزنامه يماهواره، تلو -  هارسانه
  مصاحبه با خبرگان -

  حقوق شهروندي

ده از زبان مادري در محافل علمياستفا-
 آزادي استفاده از پوشش محلي -
 قومي آزادي در اجراي آداب و رسوم محلي و -
 عدم اجراي مطالبات قانوني مطابق با قانون اساسي -
هاي كارگيري نخبگان در سطح پست هعدم ب -

 و كشور مديريتي در استان
  عدم تحقق انتظارات - 

  تئوري برادول -
 تئوري مارشال -
  احبه با خبرگانمص -

  

ي تحوالت گذارتأثير
  سياسي

دستگيري عبداهللا اوجاالن-
ابطال آراي انتخابات در چند حوزه انتخابيه در  -

 مجلس ششم
طلبان استان در رد صالحيت گسترده اصالح -

 مجلس هفتم
 سيون كرد در خارج از كشورياحزاب اپوز تأثير -
عدم حضور كانديداي برجسته در دوره نهم  -

 است جمهوريانتخابات ري
 احساس مورد تبعيض واقع شدن مردم استان -
 سرخوردگي از دولت اصالحات -
  اثرگذاري سياسي - 

 مصاحبه با خبرگان-
 تئوري رابرت دال -
 تئوري برادول -
 تئوري اولسون -
 تئوري ليو -

  

تغيير و تحوالت 
  كردستان عراق

انتخاب رئيس جمهور كرد در كشور عراق-
 ردستان عراقتشكيل حكومت خودگردان در ك -
 رشد سياسي اقوام كرد در كشور عراق -
  رشد منزلت اجتماعي قوم كرد در عراق - 

  مصاحبه با خبرگان -
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ي ها از جمله مناطق ايران كه پس از انقالب اسالمي دستخوش تحوالت گوناگون و بحران
رباره اگر بخواهيم به بحثي فراگير د. اجتماعي و فرهنگي و سياسي گرديد، استان كردستان بود

گستردگي و تنوع  علت بهكردستان بپردازيم، پيداست كه  بار خشونتي ها ها و نزاعدرگيري
عدم  علت بهتوان گفت  ميفراوان، چيزي در اين نوشته حاصل نخواهد شد ولي به اختصار 

بلوغ و تكامل احزاب و گروههاي سياسي و نبود فرهنگ گفتگو و رقابت سالم و قانوني، و 
داري حزبي، مخدوش بودن مرزهاي رقابت حزبي و  ساهل و تسامح و خويشتننبودن رويه ت

و احزاب و  ها برخورد آن با منافع ملي و عدم تشخيص و رويت اين مرزها توسط جمعيت
ي سياسي، از شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايجاد شده در دوران بعد از انقالب ها گروه
  .درستي استفاده نشد به 1357
متهم كردن يكديگر، تهمت و برچسب و تكفير  اكار و تالش و رقابت سالم، بجاي  به

. درستي استفاده نشد بهسال مبارزه بود  ها از فرصت طاليي ايجاد شده كه محصول ده، يكديگر
و جنگ مسلحانه در كردستان و رويارويي  ها بار، احزاب و گروه ي خشونتها س از درگيريپ

گري در  ي اپوزيسيون بر انداز، شاهد حكومت نظاميان و رويه نظاميها تمام عيار مركز با گروه
ي مديريتي و اجتماعي را نظاميان و يا مشابهان فكري ها تمام پست نوعي بهكردستان بوديم و 

روشن است كه نتيجه . ي اجتماعي و فرهنگي تعطيل گرديدها آنان اشغال كردند و كليه فعاليت
پس از فروكش كردن دامنه . اعي و سياسي خواهد بودچنين فضايي فقر فرهنگي و اجتم

، اجراي 70و اوايل دهه  60هاي پاياني دهه  در سال ويژه بهي نظامي در كردستان و ها درگيري
ساله توسعه توسط دولت در بسياري از مناطق و از جمله در كردستان اميدهايي را  5ي ها برنامه

ي منطقه كردستان ايران و نيز جنگ ها ايان درگيريمردم اميدوار گرديدند پس از پ. بر انگيخت
ي اقتصادي دولت در منطقه افزايش يافته، توسعه صنعتي و گذار سرمايهساله با عراق زمينه  8

ويژه  بهاندازي شود سهم كردها  ي جديد راهها كارخانه. اقتصادي منطقه در اولويت قرار گيرد
اما گذشت چهار  درت كشور افزايش يابد،كردهاي اهل سنت در مديريت سياسي و ساختار ق

معناي دستيابي به آرزوها و آمال نبود  سال از رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني براي مردم به
و در دور دوم انتخاب هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري، كردستان تنها استاني است كه 
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خابات رياست جمهوري در و احمد توكلي در ششمين انت! گويد مي» نه«به هاشمي رفسنجاني 
و بدين وسيله مردم كردستان به آرامي نارضايتي . شود مياستان كردستان حائز اكثريت آراء 

با پايان يافتن جنگ تحميلي، حزب  .كنند ميخويش را از وضع موجود با رأي خود بيان 
را به  يگري اتحاد ميهني كردستان عراق، پيشنهادهاي دموكرات كردستان ايران با ميانجي

دربارة كردستان ارائه داد اما  آميز مسالمت حل راهجمهوري اسالمي ايران براي رسيدن به يك 
و در جريان دومين دوره اين مذاكرات در شهر وين عبدالرحمان قاسملو و  1368ماه  تير 22در 

صادق شرفكندي، جانشين  1370پنج تن ديگر از مذاكره كنندگان كرد ترور شدند و در سال 
كه گفته شد  طور همانعوامل مذكور . سملو در برلين مورد سوء قصد قرار گرفت و ترور شدقا

در ذهنيت و تلقي مردم از دولت هاشمي اثرات منفي برجاي گذاشت كه مردم استان اعتراض 
هاي دولت در منطقه را در انتخابات با مشاركت  خود را نسبت به وضعيت موجود و سياست

چند عامل رو به ايجاد  تأثيرتحت  75-74فضاي كردستان از سال  .ندمنفي خود اعالم داشت
  :آن عوامل عبارتند از. گذاشت آميز مسالمتفضايي 

رو در رويي احزاب كردستان عراق كه در طي آن دو حزب عمده به كشتار وسيع يكديگر  -1
بارزاني و اين احزاب عبارتند از حزب دموكرات كردستان عراق به رهبري مسعود . دست زدند

اين درگيري وسيع،  تأثيرتحت . حزب اتحاد ميهني كردستان عراق به رهبري جالل طالباني
چندين هزار نفر از مردم شهرهاي مجاور مرزهاي از جمله مناطقي از سليمانيه عراق به ايران 

كه  ها اين درگيري) 1375اواخر سال ( دگريخته و در جوار شهرهاي بانه و مريوان ساكن شدن
منافع حزبي و جناحي و اختالف در مورد رهبري كردستان عراق ايجاد گرديد، باعث  ر سرب

گان كرد ايراني نسبت به تشكيل و ايجاد  شد تا بسياري از روشنفكران و جوانان و تحصيل كرده
كردستان واحد دچار شك و ترديد شوند و آرمان و ايده ال كردستان واحد دچار تزلزل اساسي 

  .گردد
كه بر سر راه ايجاد كردستان واحد  اي ههمين وقايع عيني و مشكالت عديد تأثيرحت ت -2 

وجود داشت، حزب دموكرات كردستان ايران، مشي درگيري و ترور پراكنده را به كلي متوقف 
ي راديويي و اعزام بعضي از ها ي فرهنگي و سياسي خود را از راه برنامهها كرده و تنها فعاليت
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به بعد، خطر درگيري مسلحانه  75اطق كردستان ايران دنبال كرد و عمالً از سال هواداران به من
تغييرات وسيعي در انديشه روشنفكران، دانشجويان و اقشار  و ترور به نقطه صفر رسيده بود و

  . مجال ظهور و بروز يافتند 1376ديگر صورت گرفت كه اين افكار در سال 
 تدريج تغيير كرد و در دوره و سياسي كشور به به بعد فضاي فرهنگي 1375از سال  -3

گيري افكار عمومي و  تغييرات اساسي در سمت 76انتخابات رياست جمهوري در سال 
هاي مشروع سياسي و اجتماعي صورت گرفت كه به شدت در مناطق  مطبوعات و آزادي

 طور بهگشود كه  ميخود را برجا گذاشت و روزنه اميدي را  تأثيركردستان ايران نيز 
توان به فعاليت پرداخت و شاهد رشد و  ميو در چارچوب قانون اساسي نيز  آميز مسالمت

عالوه بر موارد مذكور رويكرد مثبت آقاي خاتمي در آستانه انتخابات . شكوفايي كردستان بود
رياست جمهوري و طرح شعارهايي در باب آزادي و دموكراسي و همچنين شعار ايران براي 

ان در كردستان باعث تغيير نگرش مردم استان و مشاركت حداكثري آنها در انتخابات همه ايراني
اگر اين تحول در  ويژه بهبپيوندد  وقوع بههرگاه واقعه يا تحولي در ايران . دوم خرداد گشت

آيد حوزه سياست باشد اين پرسش براي بسياري از فعاالن سياسي و مردم كردستان پيش مي
پيوسته، آيا موجب تغيير در شرايط و موقعيت كردها در ايران  وقوع بهكه تحول و رويداد 

  كند؟شود؟ آيا نگرش حاكميت نسبت به كردها تغيير مي مي
يكي از تحوالتي بود كه به شكل يك واقعه مهم متجلي گرديد و سهم كردها » دوم خرداد«

دوم خرداد در حد قابل  مردم كردستان در انتخابات. گيري اين رخداد برجسته بودنيز در شكل
ي خويش به سيد محمد خاتمي همدلي و أهاي رأي آمدند و با دادن رتوجهي به پاي صندوق

دولت اصالحات  كار بهبا شروع . همراهي عظيمي را با مردم ايران از خود به نمايش گذاشتند
 حات اقتصادي،مردم، منتظر اصال. كردستان بلكه در تمام ايران برانگيخت ي اميد نه درها بارقه

در منطقه بودند كه انتخاب استاندار كرد يعني ويژه  بهسياسي و اجتماعي وسيع در كشور و 
تغيير . يش در كردستان بودها زاده اولين گام رئيس جمهور در اجراي برنامه  رمضانعبداهللا

ليتي ي مسئوها ي منطقه و استفاده از برخي نيروهاي كرد اهل سنت در ردهها تدريجي مديريت
ريزي استاندار، دو فرماندار كامياران و ديواندره، مدير كل راه و ترابري،  چون معاونت برنامه
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فارسي،  –مجوز تأسيس و انتشار چندين نشريه دو زبانه كردي  صنايع، امور اداري و اقتصادي
امات از جمله اقد... برگزاري دوجلسه ويژه هيأت دولت در ارتباط با مسائل استان كردستان و 

انداز مثبت تحوالت آتي تا  شروع اصالحات و چشم. مثبت دولت اصالحات در منطقه بود
بود كه حتي برخي احزاب اپوزيسيون كرد مانند حزب دموكرات مردم را به  گذارتأثيرجايي 

اين تحوالت مثبت  رغم علياما . مشاركت در انتخابات شوراها و مجلس ششم دعوت نمودند
 –روي ديگر اوضاع سياسي  ها و فعاليت ها ث ناگوار و برخي كاستيبا اتفاقات و حواد

مقاومت در برابر تغيير : ازند ي از آن عبارتيها اجتماعي كردستان را به تصوير كشيد كه نمونه
در سطح روساي آموزش و پرورش در منطقه و استفاده از رؤساي اهل  ويژه بهبرخي نيروها 

ي صنعتي، گذار سرمايهكمبود . اطق شهري بزرگ استانسنت در سطح شهر سنندج و ساير من
با رويه پيشين و از همه مهمتر دو اتفاق و رويداد جدي و ناگوار، يكي  ها ادامه فعاليت گزينش

پس از دستگيري اوجاالن در سطح سنندج و ديگري ابطال نتيجه  بار خشونتمربوط به حوادث 
  .يانتخابات سقز و بانه پس از انتخاب خالد توكل

در مناطق ) P.k.K(  اوجاالن رهبر حزب كارگران كرد تركيهدستگيري عبداهللا دنبال به
مشكوك در  اي هنحوه اين دستگيري رخ داد كه در طي حادث كردنشين كشور اعتراضاتي به

عدم برخورد شفاف مسئولين سياسي و امنيتي و قضايي با . سنندج متأسفانه تعدادي جان باختند
رساني شفاف نسبت به ابعاد قضيه و عدم  آورنده حادثه و عدم اطالع وجود بهعلل و عوامل 

پاسخگويي رياست جمهوري نسبت به درخواست مردم منطقه در جهت تشكيل گروه ويژه 
سنندج، موجبات نارضايتي شديد آنان  بار خشونتتحقيق و تفحص و معرفي مسببان حوادث 

ان، مجروحان و دستگير شدگان و نيز نامشخص بودن تعداد كشته شدگ. را فراهم ساخت
يكي از نقاط ضعف در كار دولت  ترديد بيابهامات فراوان پيرامون علل وقوع اين قضيه، 

ي سقز و ها حوزهنماينده  عنوان به» خالد توكلي«همچنين پس از برگزيده شدن . اصالحات بود
هم بدون  نگهبان آن بانه در مجلس شوراي اسالمي، ابطال نتيجه آن انتخابات توسط شوراي

در اين زمينه . باشد ميبدون ارائه مستندات و داليل مشخص از ديگر رويدادهاي اين دوره 
. اعالم داشت 15/12/1379استاندار كردستان طي سخناني مندرج در هفته نامه سيروان مورخ 
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ود، چرا كه بدون بازشماري حتي يك رأي، انتخاباتش باطل شد حوزه سقز و بانه ب يتنها جاي«
كه در سه مرحله بازرسي حتي يك صندوق هم باز نشد و تا به حال هم هيچ دليلي براي ابطال 

  ).74:1380هوشمند، ( »آن از سوي مراجع ذيربط ابالغ نشده است
 دهد كه در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري از كل مينشان  ها در همين زمينه آمار

درصد واجدين  85نفر يعني حدود  144122 ز و بانهنفر واجد شرايط حوزه سق 167985
 202517 ، اما در انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري ار مجموعاند داشتهشرايط شركت 

درصد در انتخابات  79/45نفر يعني  93197 نفر واجدين شرايط رأي در حوزه بانه وسقز تنها
ر حضور مردم در صحنه انتخابات بدين ترتيب نه تنها شاهد كاهش چشمگي. اند شركت نموده

سال قبل، از ميزان  4رأي به نسبت  50925 هستيم بلكه حتي از لحاظ عددي نيز حدود
طلبان در  ي گسترده اصالحها رد صالحيت. مشاركت مردم اين حوزه انتخابيه كاسته است

اگرچه . دباش ميانتخابات مجلس هفتم نيز يكي ديگر از عوامل نارضايتي مردم استان كردستان 
است و  گذارتأثيرنيز در مشاركت مردم  اي همحلي، شهري، منطق ها در انتخابات مجلس، انگيزه

رسد رشد تدريجي مشاركت  مي نظر به, از اين حيث با انتخابات رياست جمهوري تفاوت دارد
افزايش قابل توجه مشاركت در انتخابات دوره ششم مجلس  ويژه بهاز دوره اول تا ششم 

در  .حضور و مشاركت در انتخابات است تأثيراسالمي تا حد زيادي ناشي از اعتقاد به شوراي 
فضاي خاص سياسي اجتماعي اين دوره و تشديد  دليل به 1382مجلس هفتم در سال 

باعث  طلب اصالحاهاي رد صالحيت بخش عمده كانديد دنبال بهاختالفات جناحي در كشور 
كت در انتخابات كنار كشيده، مردم را نيز از مشاركت باز شد عمالً اين جناح خود را از مشار

باشيم در انتخابات دوره ششم مجلس مشاركت  ميكه شاهد افت مشاركت سياسي . دارند
باشد در انتخابات دوره  ميدرصد  18/70بود كه اين رقم در استان كردستان  35/67كشوري 

 6/32ن رقم در استان كردستان به يابد كه اي ميدرصد كاهش  57/50هفتم درصد مشاركت به 
ي صورت ها شود كاهش معنا داري در پي رد صالحتي ميكه مشاهده  گونه همان. درصد رسيد

گرفته در استان كردستان در ميزان مشاركت شهروندان اين منطقه رخ داده است به گفته 
يي كه ها و بيانيه طلبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم تن از اصالح 5زاده رد صالحيت  جاللي
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منتشر شد، در كاهش مشاركت مردم استان در انتخابات  ها در اعتراض به اين رد صالحيت
  . بود گذارتأثيردوره نهم رياست جمهوري 

  
  آمار مشاركت مردم استان كردستان در انتخابات مجلس شوراي اسالمي دوره ششم و هفتم: 2جدول شماره

  
 
  

  
  سايت استانداري استان كردستان: منبع

همچون ديگر نقاط كشور از  ،قسمتي از پهنه ايران عنوان بهجايي كه استان كردستان  از آن
ادامه اين مشاركت سير نزولي پيدا كرد  پذيرفت ولي در تأثيراين تغيير صورت گرفته در كشور 

كه ما با توجه به ساختار منطقه كه از تجانس كمتري با كشور برخودار است سعي در پيدا 
كردن مهمترين عوامل توجه يا رويكرد مثبت به اين تغيير صورت گرفته و علل دلسرد شدن 

كمتري نسبت به ساير  استان كردستان چون تجانس فضايي. شهروندان استان از آن را داريم
در طول تاريخ،  اين تفاوت انعكاس اش بيشتر است كههاي فضايينقاط كشور دارد، تفاوت

لذا با توجه به شرايط . ها و رفتارهاي سياسي ناهمگوني بوده كه از خود بروز داده استنگرش
حيط سياسي در مشاركت شهروندان استان با توجه م مؤثرهاي سياسي مؤلفهمقاله حاضر منطقه 
ابطال آراي انتخابات در چند حوزه انتخابيه : عبارتند ازمورد بررسي قرار داده است كه استان 

سيون ياحزاب اپوز تأثيردر مجلس ششم، حوادث متعاقب دستگيري عبداهللا اوجاالن در استان، 
كرد در خارج از كشور، سرخوردگي از دولت اصالحات، احساس مورد تبعيض واقع شدن 

  .استان، عدم حضور كانديداي محبوب در دوره نهم، اثرگذاري سياسي مردم
  
  
  
  

 سال درصد مشاركت هكل آراء ماخوذ واجدين شرايط دوره

 1379-82 18/70 584075 832236 ششم

 1382-85 26/32 328711 1018787 هفتم
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  وضعيت مشاركت انتخاباتي مردم استان كردستان در انتخابات نه دوره رياست جمهوري: 3جدول شماره
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بررسي اجمالي روند مشاركت مردم كردستان در انتخابات رياست جمهوري براي انتخاب 
كه در انتخابات  دهنده روندي افزايشي و رو به رشد است مدير ارشد اجرايي كشور نشان

هفتمين دوره رياست جمهوري به اوج رسيد ولي پس از چهار سال اين روند افزايشي سير 
دهد كه مردم كردستان بر خالف تبليغات ضد انقالب  مياين روند نشان . آغاز كرد ينزول

ي خود را در چارچوب قانون اساسي و همسو با مصالح ها دهند مطالبات و خواسته ميترجيح 
ي ها اسالمي مطرح كنند و روند نزولي مشاركت بيانگر اين واقعيت است كه دولت نظام

با . ارائه كنند ها برخاسته از انتخابات هفتم و هشتم نتوانسته است پاسخ مناسبي به اين خواسته
درصدي مشاركت مردم استان از انتخابات هفتم  5/25توجه به آمار جدول فوق شاهد كاهش 

مرحله نخست نهمين دوره  سير نزولي مشاركت استمرار يافت و در .باشيم ميتا هشتم 
  .رسيد 67/41انتخابات رياست جمهوري اين كاهش از انتخابات هفتم تا نهم به مرز 

  
  
  

 رديف
انتخابات رياست 

 جمهوري

تعداد واجدين 
 شرايط در استان

تعداد شركت 
 كنندگان در استان

ميزان مشاركت عمومي 
  ر استاند

 )به در صد(

 12.83 59100 460775 اولين دوره 1

 43.72 212884 486931 دومين دوره 2

 48.46 235980 486931 سومين دوره 3

 51.57 280451 543780 چهارمين دوره 4

 58.68 356323 607256 پنجمين دوره 5

 54.96 381790 694687 ششمين دوره 6

 79.04 617351 781048 هفتمين دوره 7

 53.45 486596 910364 هشتمين دوره 8

9 
  نهمين دوره

 )در دو مرحله(

1032306  
1032306 

385776  
257643 

37.37  
24.66 
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  تجزيه و تحليل -5
درصد از پاسخگويان مرد  4/71از تعداد نمونه آماري،  دهد ميي توصيفي تحقيق نشان ها يافته

كارشناسي  3/59شاخص ديگر ميزان تحصيالت پاسخگويان بود كه . نددرصد زن بود 6/28و 
گروه سني  4در تحقيق انجام شده سن پاسخگويان به تفكيك در . دكتري بودند 7/40ارشد و 

 55تا  45بين  8/14سال،  45تا  35بين  8/10سال،  35پاسخگويان زير  8/70 .آورده شده است
درصد  8/70سال با  35شترين فراواني را گروه سني زير بي. سال سن داشتند 55باالي  6/3سال 

درصد پاسخگويان را  6/3سال به باال داردكه  55دارد و كمترين فراواني نيز به گروه سني 
درصد آنها  4/83دهد  ميشاخص توصيفي ديگر محل سكونت است كه نشان . شود شامل مي

همچنين از لحاظ وضعيت . بودندآنها درمناطق روستايي  6/16در مناطق شهري و كمتر از 
درصد را افراد متأهل تشكيل  1/36درصد را افراد مجرد و  9/63تأهل از كل پاسخگويان 

  .دانشجو بودند 1/68از پاسخگويان استاد دانشگاه و  9/31از لحاظ پايگاه اجتماعي . دهند مي
  
  
  

  

 )نگارنده: (ماخذ. ت عمومي در استان و كشورمقايسه ميزان مشارك: 1نمودار شماره 
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  ي سياسيها توزيع فراواني وضعيت عضويت پاسخ دهندگان در تشكل: 4جدول شماره 
 درصد تعداد هاي سياسي تشكل

 4/83 277 عدم عضويت 

 8/7 26 انجمن اسالمي

 0/6 20 انجمن علمي

 5/1 5 جامعه اسالمي

 2/1 4 ي محليها تشكل

 100 332 مجموع
  

و  ها جدول فوق نشان دهنده توزيع پاسخگويان به تفكيك عضويت آنها در گروه
اطالعات جدول فوق بيشترين فراواني را عدم عضويت بر اساس . باشد مي هاي سياسي تشكل

دهد و كمترين فراواني را عضويت در  درصد تشكيل مي 4/83هاي سياسي با  در گروه
  . باشد درصد مي 2/1هاي محلي با  تشكل

  دهندگان در انتخابات توزيع فراواني گرايش سياسي پاسخ: 5جدول شماره 
 درصد تعداد گرايش سياسي

 2/1 4 قل كانديداي مست

 4/83 277 اصالح طلب

 4/15 51 گرا اصول

 100 332 مجموع
  

بر اساس . باشد ميدهنده توزيع پاسخگويان به تفكيك گرايش سياسي آنها  جدول فوق نشان
باشد، سپس  ميدرصد  4/83جدول فوق بيشترين فراواني را گرايش به جناح اصالح طلب با 

درصد  2/1د و گرايش به كانديدا با گرايش مستقل درص 4/15گرا با  گرايش به جناح اصول
  .باشد مي

هاي اقتصادي،  مؤلفهگذاري عوامل يا تأثيركه ذكر گرديد جهت بررسي و تعيين  گونه همان
، حقوق شهروندي، تحوالت سياسي و تحوالت كردستان عراق بر داليل كاهش ميزان ها رسانه

 Tآزمون (از  1384-1376ي سالهاي بين مشاركت شهروندان كرد در انتخابات رياست جمهور
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) Sig(ي دار معنيسطح  دهد مينشان  6كه جدول شماره  گونه همان. شداستفاده ) 1اي هتك نمون
، حقوق شهروندي، تحوالت سياسي و ها اقتصادي، رسانه(دست آمده براي تمام متغيرها  هب

 عبارت بهگردد  مي تأييد يقاست و فرض تحق 05/0كمتر از مقدار آلفا ) تحوالت كردستان عراق
  .هستند مؤثردر كاهش مشاركت مردم در انتخابات  ها مؤلفهديگر اين 

  

  بر داليل كاهش ميزان مشاركت  مؤثري ها مؤلفهسطح معناداري ارزيابي ساكنين از : 6جدول شمار
  شهروندان استان كردستان

 ميانگين *T DF Sigآماره  ها مؤلفه
Test-Value  

 رد/ يدتأي )حد متوسط(

 تأييد 18 18/22 000/0 331 37/18 اقتصادي

 تأييد 12 93/9 000/0 331 -49/12 هارسانه

 تأييد 27 06/33 000/0 331 48/25 حقوق شهروندي

 تأييد 42 93/45 000/0 331 37/10 تحوالت سياسي

 تأييد 12 54/14 000/0 331 91/12 تحوالت كردستان عراق

  

درصد، همبستگي و  99شود در سطح اطمينان  ميمشاهده  7ه شماركه در جدول  طور همان
 2نمودار شماره در . ي بين متغيرهاي مستقل و مشاركت وجود دارددار معنيرابطه مثبت و 

اصلي تحقيق يا متغير وابسته تحقيق  مؤلفهگانه تحقيق با  هاي پنج مؤلفهميزان هبستگي هريك از 
 مؤلفهاستنباط نمود، توان  نمودار مذكور ميكه از  طور همان. نشان داده شده است) مشاركت(
) 85/0(داراي بيشترين همبستگي با متغير اصلي يا وابسته تحقيق » تغيير و تحوالت سياسي«

، »هاي اقتصادي مؤلفهعوامل يا «، »هاي حقوق شهروندي مؤلفه«پس از آن به ترتيب . باشد مي
  .گيرند قرار مي 5تا  2هاي  در رتبه» ها رسانه«و » تغيير و تحوالت كردستان عراق«

نتيجه حاصله در جدول شد كه جهت سنجش فرضيات تحقيق از آزمون رگرسون استفاده 
  :شود مشاهده مي 7شماره 

 
                                                            
1. One-Sample T-Test    
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  نتيجه آزمون رگرسيون براي فرضيات: 7جدول شماره 

  گيري  نتيجه -6
در اين پژوهش، هدف اصلي بررسي علل و عوامل كاهش مشاركت شهروندان استان كردستان 

ي هشتم و نهم بعد از يك دوره رشد يعني دوره ها در انتخابات رياست جمهوري در دوره
كه در اين راستا فرضياتي ارائه شد و در نهايت مشخص شد كه عوامل . باشد ميهفتم 

، حقوق شهروندي، تغيير فضاي سياسي كشور و همچنين تغيير و تحوالت ها اقتصادي، رسانه
  . اند بودهگذار تأثيرسياسي در كردستان عراق بر كاهش سطح مشاركت مردم استان كردستان 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 متغير مستقل فرضيه
متغير 
 وابسته

R R2 B آزمون  بتاT Sig* نتيجه 

 يدتأي 000/0 45/14 62/0 38/0 62/0 مشاركت هاي اقتصادي مؤلفه 1شماره 

 تأييد 000/0 38/7 37/0 14/0 37/0 مشاركت عامل رسانه 2شماره 

 3شماره 
حقوق  مؤلفه

 شهروندي
 تأييد 000/0 77/26 82/0 68/0 82/0 مشاركت

 4شماره 
تغيير و تحوالت  مؤلفه

 سياسي
 تأييد 000/0 71/29 85/0 72/0 85/0 مشاركت

 5شماره 
تغيير و تحوالت  مؤلفه

 كردستان عراق
 تأييد 000/0 93/13 61/0 37/0 61/0 مشاركت
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گانه معرفي شده همگي از  5آمده براي تحقيق، متغيرهاي  دست بها توجه به مدل مفهومي ب

بر روند كاهش مشاركت مردم استان كردستان درانتخابات رياست  گذارتأثيرعوامل اصلي 
آمده براي هر يك از متغيرهاي  دست بهطبق ضريب بتا . باشند ميجمهوري در دوره مذكور 

 گذارتأثيرمهمترين متغير . به شكل زير است ها ي اين متغيرگذارتأثيرو داري  مدل، ترتيب معني
اولويت . باشد مي% 85سياسي است كه داراي ضريب همبستگي برابر ) تحوالت( متغير عوامل

ي اصلي ها و در ادامه ترتيب متغير%) 82(باشد  ميبعدي مربوط به متغير حقوق شهروندي 
دست آمده براي آنها عبارت است از،  هضريب بتاي ب بر كاهش مشاركت با توجه گذارتأثير

  %. 37با  ها ، و رسانه%)61(، تغيير و تحوالت كردستان عراق%)62(متغير اقتصادي

  قدرداني  -7
نگارندگان لذا  ،باشد ميعنوان تحت همين  مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد حاضر مقاله

خاطر  دانشگاه بهآن رس و گروه علوم سياسي از دانشگاه تربيت مددانند  برخود الزم مي
  . عمل آورند به قدردانييشان ها مساعدت

β= 62/0

β=61/0

β=85/0

β=82/0

β=37/0

 مشاركت سياسي

تغيير و تحوالت كردستان 

تغير و تحوالت سياسي

 حقوق شهروندي

 رسانه 

 عوامل اقتصادي

  مدل نهايي تحقيق :2نمودار شماره
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