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مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایالم
سالم امینی1

مصطفی کواکبیان 2
طهمورث شیری 3

چکیده

مشارکت سیاسی به معنای فعالیت و تالش مردم برای سهیم شدن در ساختار قدرت 
سیاسی، ایجاد تعامل بین مردم و حاکمیت است که یکی از ارکان های مهم نظام سیاسی در 
اداره کشور تلقی می شود. استان ایالم سطح مشارکت باالتری را در ده دوره انتخاباتی تجربه 
نموده است. این پژوهش قصد دارد، عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان 
ایالم را بررسی نماید. روش آن، پیمایش، ابزار آن پرسشنامه بوده و از جامعه آماری 410949 
نفر، از طریق فرمول کوکران 384 نمونه به روش خوشه ای تصادفی طبقه ای انتخاب شده 
است. یافته های پژوهش حاکی از این است که سطح مشارکت سیاسی مردم در سطح باال 
)43,2( است. طبق نتایج آزمون پیرسون بین متغیر اعتماد سیاسی )0,481(، انسجام سیاسی-
اجتماعی )0,445(، آگاهی اجتماعی-سیاسی )0,548(، تعلق طایفه ای-ایلی )0,583(، تعلق 
تعلق   ،)0,643( جمعی  رسانه های  مصرف   )0,201( نسبی  محرومیت   ،)0,259( مذهبی 
جناحی-سیاسی )0,465( با مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود داشته و ضریب تبیین 

تصحیح شده برابر با 0,549 است.
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1. مقدمه216

مشارکت سیاسی1 به معنای فعالیت فردی یا جمعی اعضای اجتماع با هدف اداره بهتر اداره 
امور سیاسی جامعه است )عباسی اسفجیر و اسفندیاری،48:1396( و به عنوان شاخص توسعه 
انتخاب شدن )غالمی و عرف، 1394(. مشارکت سیاسی3،  اجتماعی2 شامل رأی دادن و 
عبارت است از: هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی سازمان، مقطعی 
یا مستمر که برای تأثیرگذاری بر انتخاب سیاست های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش 
رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی محلی یا ملی، روش های قانونی یا غیرقانونی را 
به کار گیرد )پای و همکاران،247:1380(. مشارکت سیاسی یکی از مصادیق حضور مردم در 
تعیین سرنوشت خود است )موحد و همکاران،1387(. استان ایالم ازجمله استان های در حال 
گذاری است که تجربه توسعه و مدرنیته را به همراه سنت و عرف طی می کند. این استان به 
لحاظ ساختاری، بافت سنتی آن مبتنی بر نظام ایلی است که مواجهه با دنیای مدرن را، تجربه 
می کند. نظام اجتماعی جامعه سنتی، بر اساس سلسله مراتب اجتماعی متعددی، معنا و مفهوم 
می یابد. در این گونه جوامع، همیشه جمع بر فرد اهمیت دارد. جمع گرایی و الگوی طایفه ای 
از مهم ترین بعد تنوع فرهنگی در جامعه سنتی و ایلی است که برای تبیین تفاوت های بین 
فرهنگی گروه ها بکار می رود. در فرهنگ های فردگرا، تأکید عمده بر اهداف فردی است، 
درحالی که در فرهنگ های جمع گرا ازجمله جوامع سنتی، اهداف جمعی را مقدم بر اهداف 
فردی می دانند. فرهنگ جمع گرا فرد را به انطباق با گروه خودی وامی دارد، ولی در فرهنگ 
فردگرا از افراد انتظار می رود که فقط مراقب خود و اعضای درجه یک خانواده خود باشند. 
استان ایالم با وجود 12 ایل و 32 طایفه مستقل که بیشتر جمعیت آن ها نیز ساکن در شهرها 
و روستاهای استان می باشند، قابلیت تبیین و بررسی های متفاوتی را در حوزه های مختلف 
می طلبد. یکی از حوزه هایی که نیازمند پژوهش هست، بحث مشارکت سیاسی و شرکت در 
انتخابات در استان ایالم و کیفیت انتخاب افراد است. با وجود شیوه های مدرن حضور افراد 
در تصمیم گیری ها اجتماعی و سیاسی و نیز تعیین سرنوشت قانونی خود، همچنان در محتوا 
این ابزار مدرن با تعصبات قومی و ایل وتبار آمیخته شده است، به گونه ای که چنین به نظر 
می رسد که انگیزه مردم استان ایالم برای انتخاب نمایندگان مجلس خود، بیشتر نه آگاهی های 
اجتماعی و سیاسی بلکه تعصبات و تحریکات قومی و احساسی است. مشارکت باالی 76 
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217 درصدی مردم استان ایالم در انتخابات مجلس تحت شعاع مؤلفه های مختلفی است که به نظر 
می رسد مؤلفه های احساسی و غیر نهادی، برجستگی بیشتری داشته باشد. از این میان مقوله 
قبیله وابستگی به قوم و طایفه خاص عامل مهمی برای پیروزی و موفقیت کاندیداها و آمدن 
مردم به پای صندوق های رأی است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که میانگین نرخ مشارکت 
مردم استان ایالم در این ده دوره به بیش از 76 درصد می رسد که از این منظر، استان ایالم یکی 
از استان های با مشارکت باال در کشور محسوب می گردد. با توجه به مباحث فوق، پژوهش 

حاضر قصد مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایالم را دارد.

2. بیان مسئله

تعیین میزان مشارکت  به تعریف و  انتخابات نوعی کنش اجتماعی است که همواره 
سیاسی در عرصه نظام اجتماعی می پردازد )صفری شالی،1394(. مشارکت انتخاباتی تابعی 
از مسئله اعتماد به رسانه های گروهی، شخصیت های سیاسی و مذهبی )الگوی مرجع(، 
نخبگان اجتماعی )نظری و همکاران،1392(، سرمایه اجتماعی، تعلق مذهبی، پایگاه طبقاتی 
)کیربیش، 2013(، رضایت تحصیلی، رضایت سیاسی، خانواده سیاسی، دوستان سیاسی، 
رادیو داخلی، روزنامه و مجله، تعهد دینی و شیوه تربیتی خانواده و درآمد خانوار )طیبی نیا 
و نقدی،1391(، میزان آگاهی سیاسی، میزان ارتباط با همساالنشان )کفاشی و همکاران، 
1389(، سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادی، تعهد مذهبی، 
استفاده از وسایل ارتباط جمعی )فیروزجائیان و جهانگیری،1387( است. مشارکت به مفهوم، 
تقویت اقتدار جمعی در راستای ایجاد توسعه در تحول در جامعه است و هدف اصلی 
آن نیل به یک ظرفیت جمعی و تسهیم در قدرت اجتماعی - سیاسی از سوی شهروندان 
است. مشارکت سیاسی نوعی عمل جمعی، آگاهانه و داوطلبانه است که دربردارنده دخالت 
شهروندان در امور سیاسی و در سطوح مختلف تصمیم گیری ها و دخالت مردم در روند 
انتخاب حزب، نماینده و کاندیدای موردعالقه خود هستند. به لحاظ تاریخی مشارکت در 
حیات انسانی، سابقه ای کهن داشته و در نظریه ارسطو، منتسکیو، لویاتان، هابز و اندیشه 
جان الک، اهمیت مشارکت در امور سیاسی مورد تأکید قرارگرفته است. هابرماس از طرح 
گفتگوی جمعی به مثابه عرصه عمومی در امر سیاست، به اصول و بیان تاریخی مشارکت 



ی 11(، پاییز 1399
ل سوم، شماره سوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

سیاسی توجه نموده است. مشارکت سیاسی به صورت گردهمایی در خانقاه ها، شوراهای 218
قدیمی، مساجد، محافل عمومی وجود داشته، اما در قرن 20 و بعد از وقایع جنگ جهانی 
اول و دوم، شکل مشارکت سیاسی از حالت سنتی به شکل نوین یعنی احزاب، اتحادیه ها، 
به دو  نوین سیاسی دچار تحول گردید. مشارکت سیاسی  انتخابات و سایر نهضت های 
صورت مستقیم و غیرمستقیم متناسب با بافت سیاسی و فرهنگی جوامع صورت می گرفت. 
در ایران مشارکت قدمتی طوالنی دارد که نمونه تاریخی آن بنه، مشاع و کارهای گروهی بوده 
است که یک نوع سازوکار بومی و سنتی در جهت تقویت مشارکت مردم در امور اجتماعی 
بوده است و ازجمله تعیین کدخدا، کالنتر، مالک و غیره، نمودهای سنتی مشارکت سیاسی 
در جامعه ایرانی تلقی می شود. استان ایالم نیز به مثابه سایر استان های کشور بعد از انقالب 
در زمینه مشارکت سیاسی، گذاری از نوع سنتی به روش های باز و دموکراتیک را طی نموده 
است. ایالم جامعه ای در حال گذار از یک اجتماع سنتی به سمت یک جامعه مدرن بوده 
و به لحاظ بافت توسعه ای، نیمه سنتی و نیمه مدرن قلمداد می شود. ایالم یکی از آخرین 
مهدها و سکونتگاه های ایلیاتی کشور که هم جوار با کشور عراق است و مطابق سرشماری 
رسمی سال 1395، از مجموع 580158 هزار نفر جمعیت، 68/1 درصد در نقاط شهری 
و 31/8 درصد در نقاط روستایی و عشایری را داراست که هویت طایفه ای – ایلی آن در 
نقاط مختلف آن کاماًل هویدا و آشکار است. ساختار سنتی، ایلی و شرایط اقتصادی و وجود 
الگوهای مرجع سنتی نقش مهم و فعالی را در سوق دادن شهروندان به سمت مشارکت 
سیاسی بازی می کنند. ساختار فرهنگی و اجتماعی آن با فرهنگ ایلی، طایفه و تنوع قومی 
گره خورده و می توان از آن به عنوان گنجینه ایلی نام برد. ایل، تبار، عشیره، ریش سفید و سایر 
عناصر سنتی، ریشه در ساختار اجتماعی ایالم دارد که این امر در ایجاد یک سرمایه اجتماعی 
درون گروه و برون گروه در مشارکت سیاسی بیشتر نمود پیدا می کند. بافت ایلی - طایفه ای 
آن در انسجام سنتی و افزایش تمایل به رقابت های سیاسی اثرگذاری بیشتری داشته است 
که این امر در دهه های اخیر در انتخابات مجلس شورای اسالمی بیشتر نمایان شده است. بر 

این اساس سؤال اصلی پژوهش عبارت است از:
1. عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایالم در مجلس شورای اسالمی 

کدمند؟
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219 3. مفاهیم و رویکردهای نظری

مفاهیم اساسی
یا حضور داشتن  به معنای همکاری، شرکت داشتن  مشارکت4،  -مشارکت سیاسی: 
است. بر این اساس مشارکت، شرکت فعاالنه انسان ها در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و به طورکلی تمامی ابعاد حیات است )سروش و حسینی، 1392: 94(. مشارکت سیاسی، 
فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم در سیاست گذاری های 

عمومی است )بیرو، 1380: 275(.
-احساس محرومیت نسبی: محرومیت نسبی، به معنای تجربه محروم بودن از چیزی 
است که فرد فکر می کند مستحق برخورداری از آن است. محرومیت نسبی زمانی اتفاق 
سایر  از  محروم تر  ناعادالنه  به طور  را  خودشان  ذهنی  به طور  گروه ها  و  افراد  که  می افتد 
افرادی می دانند که ویژگی ها و مشخصات مشابه آن ها را دارند و درعین حال، پاداش ها و 

موهبت های زیادی نصیب آن ها می شود )صفری شالی، 1397: 102(.
-الگوهای مرجع: گروه مرجع به گروه ها و مقوالتی اجتماعی اطالق می شود که افراد را 
در توسعه و رشد ارزش ها، نگرش ها، رفتارها و تصورات شخصی خود راهنمایی می کنند 
)عضدانلو، 1392: 523(. افراد برای شکل دادن به باورها و عقاید خود و همچنین برای 
چگونگی عملکردهای خود در عرصه های گوناگون خود را با گروه هایی متشکل از افرادی 
که عقاید و عملکرد آن ها را نمونه می پندارند، مقایسه می کنند و از این طریق به ترسیم هویت 
خودشان می پردازند. این گروه های مورد مراجعه که از آن ها پیروی می شود، گروه های مرجع 

نامیده می شوند )هزارجریبی و آقا بیگی کالکی،58:1390(.
-تعلق مذهبی: مذهب، نیروی اجتماعی قدرتمندی دارد. تاریخ، توانایی مذهب برای 
تمرکز و هماهنگ کردن تالش انسان، ایجاد شکوه و توسعه و مشارکت تأیید می کند. مذهب 
عالوه بر بهره مندی از قدرت اجتماعی، نیروی روانی نیز دارد که می تواند نتایج زندگی افراد 

بشر را تحت تأثیر قرار دهد )سراج زاده،1383: 103(.
-رسانه های جمعی: رسانه به هر ابزار، سازمان، نهاد مادی و غیرمادی اطالق می شود 
که حامل پیام باشد به شرط آن که پیام منتشره آن از مقبولیت اجتماعی برخوردار باشد و 

موردپذیرش جامعه قرار گیرد )عقیلی و همکاران، 1390: 39(.
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-تعلق طایفه ای-ایلی: طایفه واحد زیستی - فرهنگی متشکل از اجتماع انسانی به هم پیوسته 220
منافع  و  ویژگی ها  به  نسبت  مشترکی  ادراک  افراد  آن  در  که  است  فضای جغرافیایی  در 
یکدیگر دارند. قلمرو یا سرزمین مشخص، ارتباطات فامیلی و خویشاوندی، روابط مکانی و 
همسایگی، ویژگی زیستی و عالیق و منافع مشترک، عناصر ساختاری و هویت بخش طایفه 
را تشکیل می دهد. افراد یک طایفه غالباً باهم خویشاوند هستند و ساکنان هویت اجتماعی 
بر  مبتنی  این مجموعه مکانی-فضایی  نام طایفه مشخص می گردد.  با  دارند که  مشترکی 
روابط اجتماعی - اقتصادی خاص و بستگی ها و پیوندهای ویژه قومی و خویشاوندی، 
اجتماع معینی را به وجود آورده است که طایفه نام دارد. در همین ارتباط طایفه گرایی، نوعی 
احساس و انگیزه درونی افراد ساکن در مکان و فضای جغرافیایی خاص است که ارزش های 
مرتبط با نحوه ادراک از محل زیست را برای ارزش های فراتر از مکان یا مرتبط با محل های 

دیگر ترجیح می دهند )میرزایی تبار همکاران، 1396: 31(.
-اعتماد سیاسی: اعتماد به عنوان چسب اجتماعی تعریف شده که اعضا را به یکدیگر متصل 
می کند و با القای همکاری و احساسات مثبت برای کاهش نابهنجاری حیاتی است )سردارنیا 
قرار و  به صداقت، قول و  باور داشتن  معنای  به  اعتماد سیاسی  و همکاران، 1389: 43(. 
سیاست گذاری مسئوالن، داشتن حسن نیت نسبت به مقامات دولتی و نهادهای سیاسی است.
-انسجام سیاسی-اجتماعی: انسجام به مفهوم، پیوستگی اعضای یک اجتماع به همدیگر 
است. انسجام اجتماعی، نوعی حس ارتباط، گرایش و تعامل با دیگران است و منظور از آن 
احساس مسئولیت متقابل بین گروه ها است که از آگاهی و اراده برخوردارند و نوعی حس 
پیوند و تعهد عاطفی اعضای اجتماع برای همدیگر است. انسجام سیاسی - اجتماعی، باعث 
افزایش میزان مشارکت سیاسی شده و با افزایش آگاهی و آینده نگری سیاسی شهروندان، 

نقش آن ها را در کنش های سیاسی فعال تر می نماید )تاج بخش،1390: 67(.
-تعلق جناحی-سیاسی: حزب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم وبیش سازمان یافته 
است که به عنوان واحد سیاسی عمل می نمایند و با استفاده از حق رأی خود  می خواهند بر 
آیور«حزب  پیدا کنند و سیاست های عمومی خود را عملی سازند. مک  حکومت تسلط 
سیاسی را گرد هم آیی سازمان یافته برای حمایت از برخی اصول یا سیاست هایی که از راه های 

قانونی می کوشند حکومت را به دست گیرند تعریف  می کند )دووژه، 1354: 31(.
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221 -آگاهی سیاسی- اجتماعی: آگاهی سیاسی-اجتماعی عبارت از میزان اطالعات پاسخگو 
مطرح  روز  مسائل  از  آن سؤال هایی  برای سنجش  که  است  مسائل سیاسی-اجتماعی  از 
می شود. آگاهی سیاسی-اجتماعی را حساسیت نسبت به سیاست عمومی و حکومت و 
شهروندان  سیاسی-اجتماعی  آگاهی  از  منظور  دانسته اند.  سیاست مداران  کارهای  دستور 

شناخت نسبت به مسائل و تحوالت سیاسی-اجتماعی است.

3-3. پیشینه تجربی پژوهش

- طیبی نیا و نقدی )1391( تحقیقی با عنوان »بررسی مشارکت سیاسی دانش آموزان و 
عوامل مرتبط با آن« باهدف بررسی مشارکت سیاسی دانش آموزان در استان همدان و عوامل 
مرتبط با آن انجام داده اند نتایج نشان می دهد عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانش آموزان 
عبارت از: عواملی که اثر مثبت دارند مانند )رضایت تحصیلی، رضایت سیاسی، خانواده 
سیاسی، دوستان سیاسی، رادیو داخلی، روزنامه و مجله، تعهد دینی و شیوه تربیتی خانواده( 

و عواملی که تأثیر منفی دارند مانند )رادیو خارجی، ماهواره و درآمد خانوار( است.
- مسعودنیا و همکاران )1391( پژوهشی با عنوان » بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر 
مشارکت سیاسی استادان دانشگاه اصفهان«و باهدف بررسی عوامل اجتماعی - روان شناسی 
مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی استادان دانشگاه اصفهان انجام داده است. روش تحقیق به 
شیوه پیمایش بوده و حجم نمونه 120 نفر از استادان دانشگاه اصفهان هستند. بر اساس 
یافته های پژوهش رابطه معناداری بین متغیرهای رسانه های جمعی، آگاهی سیاسی، محیط 
سیاسی، اثرگذاری سیاسی، انگیزه های سیاسی، میزان محرومیت نسبی و احساس بی قدرتی 
سیاسی با مشارکت سیاسی وجود دارد. نتایج تحلیلی نشان می دهد که رسانه های جمعی 

باالترین ارتباط معنادار را با مشارکت سیاسی دارد.
- کفاشی و همکاران )1389( تحقیقی با عنوان » بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر میزان 
مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در سال تحصیلی 89-
88« انجام داده اند. هدف آنان شناخت و میزان تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی 
دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن است. روش تحقیق پیمایش بوده همچنین حجم نمونه 
مشارکت  بر  مؤثر  متعدد  عوامل  میان  در  است.  محاسبه شده  نفر  تصادفی 373  به روش 
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سیاسی، میزان آگاهی سیاسی دانشجویان، پایگاه اجتماعی والدین دانشجویان، میزان ارتباط 222
دانشجویان با همساالنشان، میزان فعالیت های دانشجویان در تشکل های سیاسی دانشگاهی، 
جنسیت دانشجویان، وضعیت تأهل و رشته تحصیلی دانشجویان با مشارکت سیاسی رابطه 
معنی داری دارند؛ و عوامل میزان اهمیت و استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی و سن 

دانشجویان با مشارکت سیاسی رابطه معناداری ندارند.
- غفاری هشجین و همکاران )1389( پژوهشی با عنوان«عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی 
دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران« انجام داده اند. هدف تحقیق بررسی نقش 
عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران بوده 
است. گردآوری داده ها به وسیله روش پیمایشی صورت گرفته است؛ و حجم نمونه 352 
نفر بوده است. بر اساس یافته های تحقیق دانشجویان علوم سیاسی بیش از دانشجویان فنی 
برای مشارکت سیاسی تحت تأثیر رشته– تحصیلی خود بوده اند. از طرف دیگر دانشجویان 
فنی بیشتر از دانشجویان علوم سیاسی برای مشارکت سیاسی تحت تأثیر فضای سیاسی 
دانشکده خود بوده اند. رابطه دانشکده محل تحصیل با مشارکت سیاسی در دو گروه معنادار 
نبوده. انگیزه دانشجویان دو گروه برای مشارکت سیاسی متفاوت نشان داده شده. به طوری که 
در گروه علوم سیاسی تأثیر دوستان و خانواده و سپس انگیزه سیاسی سهم بیشتری برای 
مشارکت سیاسی داشته، اما در گروه فنی، دوستان، انگیزه سیاسی و محیط سیاسی تأثیرگذارتر 

از سایر انگیزه ها بوده است.
با عنوان« تحلیل جامعه شناختی  - فیروزجائیان و جهانگیری )1387( در مقاله ای که 
مشارکت سیاسی دانشجویان نمونه موردمطالعه، دانشجویان دانشگاه تهران« انجام داده اند، 
هدف آنان تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان بوده است. این تحقیق به 
شیوه پیمایش انجام گرفته و به وسیله پرسش نامه از 379 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران 
اطالعات گردآوری شده. نتایج تحلیل دومتغیره نشان می دهد که از میان 21 متغیر مستقل، 
بین 16 متغیر )سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیالت مادر، تحصیالت پدر، نوع شغل پدر، 
منزلت شغلی مادر، محل سکونت فرد، وضعیت اقتصادی، نوع دانشکده، خانواده سیاسی، 
دوستان سیاسی، شرکت در انجمن های ارادی، تعهد مذهبی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، 
گرایش به رسانه ها( و مشارکت سیاسی فرد رابطه– معناداری موجود بوده و بین پنج متغیر 
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223 مستقل )تحصیالت فرد، وضعیت شغلی فرد، نوع شغل مادر، منزلت شغلی پدر و قومیت( 
و مشارکت سیاسی فرد هیچ گونه رابطه معناداری دیده نشده است. نتایج حاصل از تحلیل 
چند متغیره اهمیت نظریه جامعه پذیری در تبیین مشارکت سیاسی را به خوبی نشان می دهد.
- نیک پور قنواتی و همکاران )1391( در تحقیقی با عنوان«بررسی عوامل اجتماعی- 
اقتصادی مرتبط با مشارکت سیاسی« نشان می دهند که محل تولد، تحصیالت، شغل، طبقه 
اجتماعی، جهت گیری مذهبی، درآمد، استفاده از رسانه های جمعی، سیاسی بودن خانواده، 
سیاسی بودن دوستان و عالقه به برنامه های سیاسی با مشارکت سیاسی زنان رابطه معناداری 
دارند. بین سن، تأهل و قومیت با مشارکت سیاسی رابطه معناداری مشاهده نشده است. 
تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پنج متغیر جهت گیری مذهبی، سیاسی بودن، 
دوستان، عالقه به برنامه های سیاسی، استفاده از رسانه های جمعی و تحصیالت درمجموع 

47 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کردند.
- تنی و هانکوینت )2013( در پژوهشی با عنوان »: بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و 
مشارکت سیاسی« با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه 
داد  نشان  نتایج  بلژیک می پردازند.  بین جوانان  در  و مشارکت سیاسی  اجتماعی  سرمایه 
)امام جمعه زاده و  بیشتری در حوزه های سیاسی داشتند  که متعهدین و دین داران فعالیت 

همکاران، 1393: 158(.
با عنوان »مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی غیر  - کیربیش5 )2013(، در پژوهشی 
دموکراتیک در اروپای غربی، اروپای شرقی و کشـورهای یوگسـالوی سـابق« بر اساس 
نظریه اینگلهـارت6 استدالل می کند که مردم در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی اجتماعی 
توسعه یافته ترند ازنظر سیاسی نیز فعال ترند و افرادی که گرایش های غیر دموکراتیک دارند، 
در  زنان  و  شهروندان  می دهد  نشان  پژوهش  نتـایج  فعال اند.  کمتـر  نیـز  سیاسـی  ازنظر 
کشورهای پساکمونیست، کـه فرهنـگ سیاسـی محـدودتری دارند، از لحاظ سیاسی کمتر 
فعال اند و در مقایسه با همتاهای غربی خود در فرایندهای سیاسی کمتر مشارکت می کنند.

3-4. نقد پژوهش های پیشین و تمایز آن با پژوهش فعلی

مطالعات صورت گرفته درباره مشارکت سیاسی بیشتر در جوامع توسعه یافته و با ساختار 
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و بافت منسجم و کمتر سنتی صورت گرفته است. پژوهش حاضر ضمن اینکه از یافته های 224
پژوهش های پیشین استفاده می کند، در موارد زیر وجوه متمایزی دارد.

1- استان ایالم یک اجتماع در حال گذار و سنتی است که روند تجربه مدرنیته را طی 
می کند و این امر بر مشارکت سیاسی آن ها اثرگذار است.

2- همچنان بافت طایفه ای - ایلی و نقش و اثرگذاری آن ها بر روند مشارکت سیاسی، 
نقطه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش هاست.

3- داشتن نگاه تاریخی و بررسی وقایع تاریخی در زمینه مشارکت سیاسی در استان ایالم و 
ارتباط آن با یافته های پیمایشی فعلی، امر مهمی است که در مطالعات قبلی کمتر دیده می شود.

4- اطالعات و آگاهی داشتن مردم استان ایالم می تواند بر میزان مشارکت سیاسی بیشتر 
آنان تأثیر بگذارد.

5- رسانه های جمعی و به ویژه فضای مجازی در میان قشر جوان متأثر از سنت و بافت 
قبیله ای - طایفه ای می تواند اثر غیرقابل انکاری بر میزان مشارکت سیاسی مردم استان ایالم 

داشته باشد.

3-5. چارچوب نظری پژوهش

- جرج گربنر: بر اساس جرج گربنر7 تأثیرات تلویزیون بر مخاطبان، اندک، تدریجی و 
غیرمستقیم است، ولی به صورت انباشتی و در درازمدت رخ می دهد )ویژگی کشت دهنده 
تلویزیون(. بر اساس این تئوری، تلویزیون به عنوان رسانه ای مدرن جایگاهی چنان محوری 
یافته است که منجر به غلبه آن بر محیط نمادین شده و پیام هایش در ارتباط با واقعیت، جای 
تجربه شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است. )مک کوایل، 1385: 399(. 
رسانه ها جمعی به عنوان یکی از منابع تعیین هنجارها )محسنی، 1380: 115( نقش بسیار 

مؤثری در جامعه پذیری سیاسی بازی می کند.
- بیکر: سرمایه های اجتماعی از طریق منابع انسانی از قبیل مهارت های انسانی به وجود 
آمده اند، منابعی که توانایی افراد را برای رفتارهای جمعی افزایش می دهد )امام جمعه زاده و 
همکاران، 1393: 162(. سرمایه سیاسی نقش مهمی در میزان مشارکت سیاسی شهروندان 
دارد. وجود اعتماد سیاسی، آگاهی سیاسی و انسجام سیاسی در بین شهروندان، نخبگان و 
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225 اجتماع، سطح مشارکت سیاسی را افزایش می دهد )موحد و همکاران، 1387: 174(.
آلموند و وربا: نوع نظام سیاسی و ساختارهای مشارکتی، نقش مهمی مشارکت سیاسی 
مردم دارند )سیدامامی و عبداهلل، 1388: 120 و 121(. تحصیالت، درآمد و رتبه شغلی افراد 
و پایگاه اقتصادی و اجتماعی عامل تعیین کننده مشارکت سیاسی هستند )گالبی و رضایی، 
1392(. به زعم وی، فرهنگ سیاسی یعنی دانش فرد درباره ملت، نظام سیاسی، احساساتش 
نسبت به آن، آگاهی در باره نقش نخبگان و باورهای آنان، خط مشی، ساخت ها، تصمیم های 
سیاسی افراد، باور و پنداشت فرد نسبت به خود در اجتماع، تعیین سطح مشارکت سیاسی 
هستند. فرهنگ سیاسی یک ملت، تابعی از نگرش حاکمان به مردم و نگرش مردم به حاکمان 

و نوع برداشتی که از نظام سیاسی وجود دارد هست.
استقالل،  پیچیدگی،  سیاسی،  توسعه  معیارهای  وی،  به زعم  هانتینگتون:  ساموئل 
انعطاف پذیری و یگانگی هستند. درواقع مشارکت، همان فعالیت شهروندان خصوصی برای 
تأثیر نهادن بر فرایند تصمیم گیری است )سبکتگین ریزی و همکاران، 1395: 103(. به نظر 
هانتینگتون مشارکت سیاسی کوشش های شهروندان عادی برای اثرگذاری بر سیاست های 
عمومی است. وی تالش های مردم عادی در هر نوع نظام سیاسی در جهت نفوذ بر کار حاکمان 
و تغییر رفتار آنان را از وجوه مشارکت سیاسی می داند )سید امامی و عبداهلل،118:1388(. 
مشارکت سیاسی و اجتماعی تابعی از فرایند توسعه اقتصادی - اجتماعی بوده که از دو 
طریق بر گسترش مشارکت اثر می گذارد. نخست از طریق تحرک اجتماعی است که کسب 
منزلت های باالتر اجتماعی، احساس توانایی را در فرد تقویت می کند و نگرش را نسبت به 
توانایی های او در تأثیر نهادن بر تصمیم گیری ها مساعد می سازد. این نگرش زمینه مشارکت 
در سیاست و فعالیت های اجتماعی را تقویت می کند. سپس، فرایند توسعه همچنین از طریق 
سازمانی نیز بر مشارکت اثر می گذارد؛ عضویت در گروه ها و سازمان ها احتمال مشارکت در 
فعالیت اجتماعی و سیاسی را بیشتر می کند )حسین زاده و فدایی ده چشمه،1391: 66 و 67(. 
توسعه و مشارکت نیازمند شکل گیری شخصیت و انسان نوگرا هست )هانتیگتون،1370: 
54(. ازنظر وی انسان سنتی، همیشه توقع ساکن بودن، عدم تغییر در طبیعت و جامعه را 
دارد، ولی انسان نوین با نگرش ها طرز تلقی های مختلفی روبه رو است. او امکان هر تغییر و 
دگرگونی را قبول دارد و خود را با آن ها وفق می دهد )سبکتگین ریزی و همکاران، 1395: 
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104(. هانتینگتون، همچنین رابطه متغیرهای همبستگی گروهی، سطح تحصیالت، سن و 226
میزان مشارکت در انواع انجمن های داوطلبانه و مشارکت اجتماعی را موردبررسی قرار داده 
است. هانتینگتون به تأثیر از لرنر، نوسازی را فرایندی چندبعدی می داند که در همه زمینه های 

اندیشه و فعالیت جریان دارد )یاسمی و محسنی مشتقین،174:1396(.
لیپست: وی با بیان ارتباط بین توسعه اقتصادی و دموکراسی معتقد است که میزان رفاه 
و توسعه اقتصادی کشورها را می توان به صورت عامل مهمی برای توسعه یافتگی سیاسی 
و دموکراسی در نظر گرفت )یاسمی و محسنی مشتقین،174:1396(. متغیرهای موردنظر 
لیپست در تبیین مشارکت سیاسی را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد: 1( موقعیت 
و  )هاشمی  فرد  سیاسی-وذهنی  موقعیت  فرد؛3(  اجتماعی  موقعیت  خانواده؛2(  اقتصادی 
همکاران،206:1388(. لیپست عالوه بر تأکید بر همبستگی بین شهرنشینی، گسترش سواد 
و رسانه های گروهی و پیدایش نهادهای مشارکتی دموکراتیک، به تشریح طبقات اجتماعی 
در این امر می پردازد. براین اساس، توسعه اقتصادی باعث افزایش درآمد می شود که این 
خود امنیت بیشتر اقتصادی و گسترش تحصیالت باالتر را در پی دارد و می تواند اساس 
و شالوده دموکراسی را پی ریزی کند. نکته دیگر در رهیافت لیپست این است که افزایش 
ثروت بر طبقه متوسط مؤثر واقع می شود با گسترش طبقه متوسط در کشورهای ثروتمند، 
نوعی طبقه بندی اجتماعی الماس گونه به وجود می آید. ازآنجاکه اعضای طبقه متوسط به 
سازمان های سیاسی داوطلبانه )احزاب سیاسی و سایر انجمن ها( خواهند پیوست، بنابراین 
می توانند بر قدرت دولت نظارت کنند و به صورت منبع تشکیل افکار عمومی جدید برای 
رسانه های جمعی درآیند و نیز قادر خواهند بود شهروندان را در تحصیل مهارت های سیاسی 
آموزش دهند و سرانجام سبب ترغیب مشارکت سیاسی شوند )غفاری و نیازی،54:1386(.

3-6. مدل مفهومی پژوهش

بر این اساس مدل مفهومی پژوهش با استفاده متفکران رسانه جمعی )محسنی، 1380 
و مک کوایل، 1385(، اعتماد سیاسی، انسجام سیاسی-اجتماعی )موحد و همکاران، 1387؛ 
الگوی مرجع )سیدامامی و عبداهلل،  امام جمعه زاده و همکاران، 1393، تاج بخش، 1390(، 
جناحی-سیاسی  تعلق  نسبی،  محرومیت  مذهبی،  تعلق  رضایی، 1392(،  و  گالبی  1388؛ 
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227 )سبکتگین ریزی و همکاران، 1395؛ حسین زاده و فدایی ده چشمه،1391؛ یاسمی و محسنی 
مشتقین،1396(، تعلقات طایفه ای -ایلی )میرزائی تبار و همکاران،1396(، آگاهی سیاسی-
اجتماعی )غفاری و نیازی،1386( و مشارکت سیاسی )عباسی اسفجیر و اسفندیاری،1396؛ 
سروش و همکاران،1392؛ امام جمعه زاده و همکاران، 1393( به شرح ذیل تدوین شده است.

شکل شماره 1: مدل مفهومی پژوهش

3-7. فرضیه های پژوهش

به نظر می رسد بین اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین انسجام سیاسی-اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین آگاهی اجتماعی-سیاسی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین تعلق طایفه ای-ایلی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین تعلق مذهبی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین مصرف رسانه های جمعی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین تعلق جناحی-سیاسی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین الگوهای مرجع و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.

3. روش پژوهش

پرسشنامه  اطالعات،  ابزار جمع آوری  و  پیمایش  نوع  از  فعلی  پژوهش  اجرای  روش 

آگاهی اجتماعی -
سیاسی

تعلق مذهبی
تعلق ایلی - طائفه ای

الگوهای مرجع

اعتماد سیاسی انسجام سیاسی -
اجتماعی

مصرف رسانه های
جمعی تعلق جناحی -محرومیت نسبی

سیاسی

مشارکت سیاسی
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است. با استفاده از فرمول کوکران از جامعه آماری 410949، نمونه 384 نفر انتخاب و به 228
روش نمونه گیری خوشه ای طبقه تصادفی انتخاب گردید.

جدول شماره 1: جامعه و نمونه انتخابی پژوهش

حجم نمونهدرصدکل جمعیت 18 -80 سالنام شهرستان
21357952200ایالم
488331246ایوان

5955114.556دره شهر
225875.521ملکشاهی
663991661دهلران

410949100384جمع کل

تعریف عملیاتی مفاهیم

-مشارکت سیاسی: این متغیر از طریق گویه های شرکت در راهپیمایی ها، شرکت در 
انتخابات، صرف، وقت جهت اطالع از اخبار و وقایع سیاسی و انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، شرکت و فعالیت در ستادهای انتخاباتی، پیگیری بحث و مناظرات سیاسی، عضویت 
در تشکل های سیاسی، شرکت در جلسات و مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انتخاباتی 
در مجلس شورای اسالمی، نگارش مطالب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای مشارکت 
سیاسی و انتخابات مجلس شورای اسالمی در قالب طیف 5 گزینه لیکرت به شرح ذیل 

سنجیده شده اند.
- محرومیت نسبی: این متغیر از طریق گویه های درآمد خانواده، مسکن، تفریحات، 
اتومبیل، محل زندگی، امکانات آموزشی منطقه محل سکونت شما، امکانات بهداشتی منطقه 
محل سکونت، امکانات رفاهی در محل زندگی، وضعیت اقتصادی خود، فرصت های شغلی 

در قالب طیف 5 گزینه لیکرت به شرح ذیل سنجیده شده اند.
 -الگوی مرجع: این متغیر از طریق گویه های دوستان، روحانیون و علما، معلمان و 
رسانه های  سینما،  بازیگران  و  هنرمندان  ورزشکاران،  سیاسی،  احزاب  دانشگاهی،  اساتید 
اجتماعی، اعضای خانواده، منتقدان و روشنفکران سیاسی در قالب طیف 5 گزینه لیکرت به 

شرح ذیل سنجیده شده اند.
-تعلق مذهبی: این متغیر از طریق گویه های در قالب طیف 5 گزینه لیکرت به شرح 
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229 ذیل سنجیده شده اند: تعلق به یک سنت دینی و هویت یافتن با آن برای من مهم است، 
ارجاع به یک سنت دینی برای هویت فرهنگی- قومی من مهم است. من به خاطر اخالق 
و ارزش هایی که دین بر آن ها صحه می گذارد به دین متمایلم. دین به من کمک می کند که 
به شیوه ای اخالقی زندگی کنم. وقتی با یک دوراهی اخالقی مواجه می شوم، دین به منش 
کمک می کند تا تصمیم بگیرم. من مناسک دینی را دوست دارم. مناسک، فعالیت ها و اعمال 
دینی به من احساس مثبتی می دهند. عقاید دینی مفاهیم مهمی برای درک وجود انسان در 

خود دارند.
- رسانه های جمعی: این متغیر از طریق گویه های میزان استفاده از رادیو، تلویزیون، 
تلگرام،  )اینستا،  مجازی  اجتماعی  شبکه های  اینترنت،  سایت های  مجالت،  و  روزنامه ها 
ذیل  به شرح  لیکرت  گزینه  قالب طیف 5  در  منابع(  سایر  اطرافیان،  واتساپ(،  سروش، 

شده اند. سنجیده 
-تعلق طایفه ای-ایلی: این متغیر از طریق گویه های در قالب طیف 5 گزینه لیکرت به 
اگر دوباره متولد می شدم، دوست داشتم عضو همین طایفه  شرح ذیل سنجیده شده اند: 
باشم. به شنیدن موسیقی قوم و طایفه خودم عالقه مندم، من به فرهنگ طایفه و قوم خود 
افتخار می کنم، عضویت من در گروه قومی، نقش مهمی در زندگی من ایفا می کند. در مقابل 
مردم هم زبان و هم ایلم، احساس مسئولیت می کنم. در راستای منافع قومی، سعی می کنم از 
اعضای گروه قومی دیگر فاصله بگیرم، هرکس باید قوم و هم طایفه ای خود را حمایت کند. 

قومیت نامزد، از برنامه اش، برایم مهم تر است
-اعتماد سیاسی این متغیر از طریق گویه های در قالب طیف 5 گزینه لیکرت به شرح 
ذیل سنجیده شده اند: کارگزاران تمام نهادها به وعده هایشان عمل می کنند. نهادهای سیاسی 
و دولتی جامعه به نظر مردم اهمیت می دهند. در تمامی بخش های دولتی پارتی بازی وجود 
دارد. مسئولین بیشتر نهادها از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده می کنند. تمامی ادارات مطابق 
با قانون رفتار می کنند. دولت مردان به فکر خدمت به مردم اند. هرگاه به اداره یا نهادی مراجعه 
داشتم با من عادالنه رفتار شده است. من روی هم رفته به مسئوالن حکومتی اعتماد دارم و 
می دانم آن ها خدمت گزار مردم هستند، به اعتقاد من حکومت جمهوری اسالمی، بهترین 
گزینه در تعیین نظام سیاسی ایران بوده است. حفظ نظام جمهوری اسالمی از واجبات است.
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- انسجام سیاسی-اجتماعی: این متغیر از طریق گویه های در قالب طیف 5 گزینه لیکرت 230
به شرح ذیل سنجیده شده اند: من خانواده و دوستانم را می بینم که بیشتر اوقات در انتخابات 
شرکت می کنند. بیشتر اعضای خانواده و دوستانم در نزدیکی من زندگی می کنند و اغلب 
به مالقات من می آیند. من به جایی که در حال حاضر در آن زندگی می کنم، احساس تعلق 
دارم. من به سیستم سیاسی و ملی اعتماد دارم. مسائل سیاسی کشورم را باعالقه دنبال می کنم. 
اغلب درباره موضوعات سیاسی با خانواده و دوستانم بحث می کنم، به شنیدن عقاید سیاسی 

دیگران عالقه مندم، بحث با افرادی که عقاید سیاسی متفاوتی با من دارند، بی فایده است.
- تعلق جناحی-سیاسی: این متغیر از طریق گویه های در قالب طیف 5 گزینه لیکرت به 
شرح ذیل سنجیده شده اند: به کاندیدایی رأی می دهم که همفکر سیاسی خودم باشد. برای 
من مهم است که چه کسی و از کدام تفکر سیاسی در انتخابات نامزد شود. وجود تفکر 
سیاسی برای مشارکت سیاسی کارآمد می دانم، ترجیح می دهم آگاهی سیاسی ام را از طریق 
عضویت در یک جناح سیاسی افزایش دهم، عقیده دارم که هر شهروند باید عضو یک 
جناح یا تفکر سیاسی باشد. همیشه در جریان انتخابات از یک جناح سیاسی خاص حمایت 
می کنم. سعی می کنم برنامه های جناح سیاسی همفکرم را پیگیر کنم. برای هر شهروند باید 
مهم باشد که کدام جناح سیاسی، چه شخصیتی و با چه سابقه ای به عنوان کاندیداتور معرفی 

می کنند.
- آگاهی سیاسی-اجتماعی: این متغیر از طریق گویه های در قالب طیف 5 گزینه لیکرت 
به شرح ذیل سنجیده شده اند: تا چه میزان با روند انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان 
آشنا هستید؟ تا چه اندازه تحوالت مربوط به برنامه هسته ای ایران و واکنش غرب و امریکا 
در مقابل آن را دنبال می کنید؟ تا چه میزان با کارکرد و وظایف شورای نگهبان آشنا هستید؟ 
تا چه حدی با ساختار و نحوه عملکرد مجلس شورای اسالمی آشنایی دارید؟ تا چه میزان 
از ارکان و نحوه انتخاب مسئوالن قوه قضاییه آگاهی دارد؟ به چه میزان وقت خود را برای 
اطالع از اخبار و وقایع اختصاص می دهید؟ به چه میزان به نوشتن و خواندن مقاله و مطالب 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه عالقه مند هستید؟ به چه میزان در جمع دوستان و 
آشنایان از مباحث سیاسی روز )نظیر تحریم، برجام، داعش و خاورمیانه( صحبت می کنید؟ 

تا چه اندازه با روند انتخابات مجلس شورای اسالمی آشنایی دارید؟
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231 - روایی و پایایی پژوهش

افراد متخصص و  با  تبادل نظر  با مراجعه و  اعتبار صوری و  به شیوه  روایی پژوهش 
صاحب نظر و نیز اعتبار سازه ای تضمین گردیده است. بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده 
به همراه چارچوب نظری و فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و متخصصین قرار داده شد 
و نقطه نظرات آن ها در تدوین نهایی پرسشنامه مورداستفاده قرار گرفت. پایایی پژوهش در 

جدول شماره 2 آمده است.
جدول شماره 2: پایایی پژوهش

ضریب آلفای کرونباخشاخص
0,72اعتماد سیاسی

0,79انسجام سیاسی-اجتماعی
آگاهی سیاسی-اجتماعی

0,77محرومیت نسبی
0,75تعلق طایفه ای-ایلی

0,81تعلق مذهبی
0,70تعلق جناحی-سیاسی

0,73الگوهای مرجع
0,78مصرف رسانه های جمعی

0,72مشارکت سیاسی

معرفی استان ایالم

استان ایالم با مساحتی بالغ بر 20138 کیلومترمربع، بیش از 580 هزار نفر را در خود 
جای داده است، این استان با سه استان کرمانشاه از شمال و لرستان از شرق و خوزستان از 
جنوب شرقی همسایه است و همچنین 425 کیلومتر از مرزهای بین المللی )کشور عراق( 
را در غرب استان به خود اختصاص داده است. این استان در فروردین ماه سال 1353 از 
استان کرمانشاه منفک گردیده است. استان ایالم درزمانی که فرمانداری کل و جز استان 
کرمانشاه بود چهار دوره از انتخابات مجلس شورای ملی را تجربه کرده است. همچنین 
این استان در ادوار بیست و بیست ویک و بیست ودو مجلس شورای ملی دارای یک حوزه 
انتخاباتی و یک نماینده بوده است اما در ادوار بیست وسه و بیست وچهار مجلس شورای 
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ملی به دو حوزه انتخاباتی )شمال و جنوب( با دو نماینده تبدیل شده است. بعد از پیروزی 232
انقالب اسالمی و تشکیل مجلس شورای اسالمی، استان ایالم از دوره اول تا پنجم همچنان 
دارای دو حوزه انتخاباتی )شمال و جنوب( و دو نماینده بوده است که بر اساس تقسیمات 
کشوری و افزایش جمعیت از دوره ششم تا هم اکنون )دوره دهم( یک نماینده به حوزه 
شمال اضافه شده است و درمجموع استان ایالم در حال حاضر دارای سه نماینده در مجلس 
شورای اسالمی هست. حوزه انتخاباتی شمال شامل شهرستان های )ایالم، ایوان، سیروان، 
چرداول، ملکشاهی و مهران( با دو نماینده هست و حوزه انتخاباتی جنوب استان شامل 

شهرستان های )آبدانان، بدره، دره شهر و دهلران( با یک نماینده است.

4. یافته های پژوهش

الف( توصیفی
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از 66,1 پاسخگویان مرد و 33,9 زن، میانگین 
سنی 36,55، 27,1 مجرد، 72,1 متأهل، 0,8 مطلقه/همسر فوتی درصد بوده است. 6,8 نفر 
بیکار، 21,1 شغل آزاد، 58,1 کارمند، 6,5 محصل/دانشجو، 6 درصد خانه دار و 1,6 سایر 
درصد بوده است. 67,4 دارای مسکن ملکی، 24 استیجاری/رهن و سایر 8,6 درصد بوده 
است. 0,8 بی سواد، 1,3 ابتدایی /راهنمایی، 10,4 دبیرستان/دیپلم،6,3 پیش دانشگاهی، 9,6 
کاردانی، 37,5 لیسانس،33,9 فوق لیسانس و باالتر و 0,3 تحصیالت حوزوی بوده است. 
کرد برابر با 78,1 درصد، لر برابر با 10,7 درصد، لک برابر با 10,4 درصد و عرب برابر با 
0,8 درصد بوده است. بیشتر پاسخگویان متعلق به ایل کلهر 37)9/6( بوده است. 45,8 از 
پاسخگویان گروه مستقل، 11,5 اصالح طلبان، 18,8 اصول گرایان، 11,7 گروه اعتدال بوده 
است. 6,8 عالقه مند به عضویت در گروه جدیدی هستند و درنهایت 2,1 درصد در هیچ یک 

از آن ها تعلق ندارند.
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233 4-2. توزیع پراکندگی کلی متغیرهای پژوهش

جدول شماره 3: توزیع پراکندگی شاخص اصلی پژوهش

میانگینمتغیر
طبقات )درصد(

باالمتوسطپایین
15,957,326,833,3646اعتماد سیاسی

25,366,97,831,1563انسجام سیاسی-اجتماعی
43,536,719,830,5208آگاهی اجتماعی-سیاسی

36,550,812,840,8672تعلق طایفه ای-ایلی
73,221,94,944,1094تعلق مذهبی

38,853,18,125,9557محرومیت نسبی
27,351,321,421,6929مصرف رسانه های جمعی

36,549,014,626,7135تعلق جناحی-سیاسی
24,740,634,627,9089الگوهای مرجع
43,235,920,832,6328مشارکت سیاسی

ب( استنباطی
جدول شماره 4: نتایج آزمون پیرسون

نتیجهسطح معناداریمقدار ضریبمتغیرهای مستقل
تأیید0,4810,000اعتماد سیاسی

تأیید0,4450,000انسجام سیاسی-اجتماعی
تأیید0,5480,000آگاهی اجتماعی-سیاسی

تأیید0,5830,000تعلق طایفه ای-ایلی
تأیید0,2590,000تعلق مذهبی

تأیید0,2010,000محرومیت نسبی
تأیید0,6430,000مصرف رسانه های جمعی

تأیید0,4650,000تعلق جناحی-سیاسی
تأیید0,4810,000الگوهای مرجع

نتایج نشان می دهد که:
-اعتماد سیاسی: بین متغیر اعتماد سیاسی با مشارکت سیاسی در سطح خطای کمتر از 



ی 11(، پاییز 1399
ل سوم، شماره سوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

5% رابطه معناداری وجود دارد. مقدار این ضریب همبستگی برابر با 0,481 بوده است.234
-انسجام سیاسی - اجتماعی: بین متغیر انسجام سیاسی - اجتماعی با مشارکت سیاسی 
در سطح خطای کمتر از 5% رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب همبستگی آن برابر با 

0,445 است.
-آگاهی اجتماعی - سیاسی: بین متغیر آگاهی اجتماعی- سیاسی و مشارکت سیاسی 
با ضریب اطمینان باالی 95% رابطه معناداری وجود دارد و ضریب همبستگی آن معادل 

0,548 هست
-تعلق طایفه ای - ایلی: بین متغیر تعلقات طایفه ای - ایلی با مشارکت سیاسی با ضریب 

اطمینان باالی 95% و خطای کمتر از 5 درصد رابطه معناداری وجود دارد
-تعلق جناحی - سیاسی: بین تعلق جناحی - سیاسی و مشارکت سیاسی در حد خطای 

کمتر از 5% رابطه معناداری وجود داشته است.
-تعلق مذهبی: بین تعلقات مذهبی و مشارکت سیاسی در حد خطای کمتر از 5% رابطه 
معناداری وجود داشته است. مقدار این ضریب برابر با 0,259 بوده است. هرچه تعلقات 

مذهبی بیشتر؛ میزان مشارکت بیشتر می شود.
-محرومیت نسبی: بین محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی در حد خطای کمتر از %5 
رابطه معنی داری وجود داشته است. مقدار این ضریب برابر با 0,201 بوده است. هرچه 
محرومیت نسبی بیشتر باشد، میزان مشارکت با امید به اصالح وضعیت جامعه بیشتر می شود.
-مصرف رسانه های جمعی: بین مصرف رسانه های جمعی و مشارکت سیاسی با ضریب 
اطمینان باالی 95% رابطه معناداری وجود داشته است. مقدار این ضریب برابر با 0,643 

بوده است.
الگوهای مرجع و  -الگوهای مرجع: آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین 
مشارکت سیاسی در سطح خطای کمتر از 5% رابطه معناداری وجود داشته است. مقدار این 

ضریب برابر با 0,481 بوده است.
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235 4-5. رگرسیون چندگانه

جدول شماره 5: آماره های تحلیل رگرسیون چندگانه

0,749ضریب همبستگی چندگانه
0,561ضریب تبیین

0,549ضریب تبیین تصحیح شده
7,98893اشتباه معیار

2,011آزمون دوربین واتسون

- ضریب همبستگی )R( بین متغیرها 0,749 که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای 
مستقل و متغیر وابسته همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. مقدار ضریب تبیین برابر با 0,561 
و ضریب تبیین تصحیح شده 0,549 هست. بدین معنا که 0,54 درصد از کل تغییرات متغیر 
مشارکت سیاسی به وسیله 6 متغیر باقی مانده در مدل رگرسیونی که شامل متغیرهای الگوی 
مرجع، مصرف رسانه های جمعی، تعلق سیاسی-جناحی، آگاهی سیاسی-اجتماعی و اعتماد 

سیاسی، تعلق طایفه ای -ایلی هست، تبیین می شود.

4-6. تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش

جدول شماره 6: تحلیل مسیر مستقیم و غیرمستقیم مشارکت سیاسی

سطح معنی داریاثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیر
0,1370,1170,2540,001الگوهای مرجع

0,2730,1940,4670,000مصرف رسانه های جمعی
0,1120,000-0,112تعلق جناحی-سیاسی

0,2190,0690,3600,000آگاهی سیاسی-اجتماعی
0,1520,000-0,152اعتماد سیاسی

0,3610,000-0,361تعلق طایفه ای -ایلی
0,1600,000-0,160انسجام سیاسی-اجتماعی

5. بحث و نتیچه گیری

استان ایالم نیز به مثابه سایر استان های کشور بعد از انقالب در زمینه مشارکت سیاسی، 
گذاری از نوع سنتی به روش های باز و دموکراتیک را طی نموده است. ایالم جامعه ای در 
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حال گذار از یک اجتماع سنتی به سمت یک جامعه مدرن بوده و به لحاظ بافتی توسعه ای 236
نیمه سنتی یا نیمه مدرن قلمداد می شود. ساختار سنتی، ایلی و شرایط اقتصادی و وجود 
الگوهای مرجع سنتی نقش مهم و فعالی در سوق دادن شهروندان به سمت مشارکت سیاسی 
را در آن بازی می کند. ساختار فرهنگی و اجتماعی آن با فرهنگ ایلی، طایفه و تنوع قومی 
گره خورده و می توان از آن به عنوان گنجینه ایلی نام برد. ایل، تبار، عشیره، ریش سفید و سایر 
عناصر سنتی، ریشه در ساختار اجتماعی ایالم دارد که این امر در ایجاد یک سرمایه اجتماعی 
درون گروه و برون گروه در مشارکت سیاسی بیشتر نمود پیدا می کند. بافت ایلی - طایفه ای 
آن در انسجام سنتی و افزایش تمایل به رقابت های سیاسی اثرگذاری بیشتری داشته است 
که این امر در انتخاب مجلس شورای اسالمی بیشتر نمایان می شود. هدف این پژوهش 
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایالم بوده است. نتایج حاصل 

از پژوهش نشان می دهد که:
- اعتماد سیاسی: اعتماد سیاسی با مشارکت سیاسی رابطه معنی داری دارد. هرچه اعتماد 
سیاسی بیشتر، مشارکت سیاسی نیز به همان اندازه بیشتر می شود. نظام های سیاسی مبتنی 
بر اعتماد نسبت به آن نظام هستند و استمرار و تداوم آن نیز بستگی به سطحی از اعتماد 
سیاسی و مشارکت مردم در امور سیاسی دارد. اعتماد سیاسی، یک نوع انتظار از برآورده شدن 
چشم داشت ها درباره مسائل سیاسی ازنظر شهروندان است؛ به گونه ای که  مردم استان ایالم، 
به ویژه در نقاط محروم و روستایی که سالیان متمادی ازنظر امکانات رفاهی،محروم بودند، با 
حداقل برآورده شدن نیازها و انتظارات اجتماعی، قانع شده و نسبت به تصمیمات سیاسی و 
سیاست گذاری کالن)اعم از انتخابات و غیره( اعتماد  و وفاداری بیشتری از خود نشان می دهند.
 اعتماد سیاسی ضمن کاهش اضطراب و استرس و ناباوری نسبت به عملکرد نظام 
سیاسی، باعث رغبت بیشتر شهروندان به مشارکت در امور سیاسی ازجمله انتخابات می گردد. 
این متغیر توانسته است 0,15 درصد از تغییرات مشارکت سیاسی را تبیین و پیش بینی نماید. 
اعتماد سیاسی باعث افزایش همبستگی قوی بین اجتماع و برانگیختن روحیه تعاون جمعی 
برای مشارکت سیاسی می گردد. هرچه اعتماد سیاسی قوی تر باشد، مشارکت سیاسی نیز 
آسان تر و بیشتر است. بر این اساس در مشارکت سیاسی، اعتماد یک عنصر کلیدی است. 
این یافته با نتایج امام جمعه زاده و همکاران )1393( و نظری و همکاران )1392( همسو 
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237 بوده و آن ها را تأیید می نماید.
- انسجام سیاسی-اجتماعی: انسجام سیاسی-اجتماعی به وجود پیوند بین شهروندان 
و کنشگران در عرصه امور سیاسی و اجتماعی اطالق می شود. وجود این انسجام، رقابت 
اجتماعی را در عرصه مشارکت سیاسی تقویت می کند. قرار گرفتن در یک شبکه اجتماعی و 
تداوم این ارتباط به صورت پایدار، تمایل به مشارکت سیاسی را ارتقا می بخشد. متغیر انسجام 
سیاسی - اجتماعی توانسته 0,16 درصد از تغییرات مشارکت سیاسی در استان ایالم را تبیین 
نماید. این انسجام در صورت نیاز، حمایت های سودمند گروهی را در مشارکت سیاسی 
فراهم می کند؛ یعنی اگر فرد بخواهد در موقعیت های مهم اجتماعی مراجعین را جذب کند، 
داشتن پشتوانه اجتماعی ضروری بوده و ممکن است به صورت نوعی پول رایج در مبادله 
و کنش سیاسی تبدیل گردد. شکل فوق العاده ای از انسجام سیاسی - اجتماعی که در داخل 
یک جمع تجویز می شود این هنجار است که شخص باید نفع خود را فروگذارد و در جهت 
منافع جمع عمل کند. هنجاری از این قسم که به پشتوانه حمایت اجتماعی، شأن و موقعیت، 
افتخار و عزت اشخاص تقویت می شوند، یعنی این انسجام، اعضای خانواده را به ایثار و 

چشم پوشی از نفع شخصی به خاطر اجتماع وامی دارد.
میران  و  کیفت  و  درجه  به  -اجتماعی،  سیاسی  آگاهی  اجتماعی-سیاسی:  آگاهی   -
سیاسی-اجتماعی  آگاهی  میزان  هرچه  می شود.  اطالق  سیاسی  وقایع  از  فردی  اطالعات 
افزایش یابد، به همان میزان سطح مشارکت سیاسی شهروندان نیز افزایش خواهد یافت. 
درجه آگاهی سیاسی و اجتماعی شهروندان ازجمله دست یابی به جریان اطالعات، سهولت 
دسترسی به آن و درجه صحت و درستی منابع اطالعی با مشارکت سیاسی رابطه ای مستقیم 
دارد. مقدار اثر این متغیر در مدل رگرسیون چندگانه برابر با 0,360 است. به این معنی که 
متغیر آگاهی سیاسی - اجتماعی به تنهایی توانسته است 0,36 درصد از تغییرات مشارکت 
یافته های پژوهشی نیک  با  نتیجه  این  تبیین نماید.  سیاسی در استان ایالم را پیش بینی و 
پور قنواتی و همکاران )1391(، فیروزجائیان و جهانگیری، )1387(، مسعودنیا و همکاران 
)1391( همسو است. بدین معنا هرچه آگاهی اجتماعی -سیاسی مردم استان ایالم باالتر 
رود، مشارکت سیاسی آن ها نه از نوع قبیله ای-طایفه ای، بلکه از سنخ فرا ایلی-قومی و یا یه 

عبارتی مشارکت عقالنی-فعاالنه مدنی افزایش پیدا می کند.



ی 11(، پاییز 1399
ل سوم، شماره سوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

- تعلق طایفه ای-ایلی: بین طایفه گرایی و مشارکت رابطه مستقیم و معنی داری وجود 238
داشت. هرچه میزان طایفه گرایی در شهروندان زیادتر، به همان میزان مشارکت سیاسی بیشتر 
با کاهش شدت طایفه گرایی، سطح مشارکت  خواهد شد، به گونه ای که می توان گفت 
سیاسی نیز کاهش می یابد. این متغیر در مدل رگرسیون چندگانه نیز توانسته است 0,36 
ایالم، دارای یک نظام  استان  نماید. جامعه  تبیین  تغییرات مشارکت سیاسی را  از  درصد 
اجتماعی - ایلی از بزرگان طایفه ها و تیره ها است که نقش و کارکرد این دستگاه، گردآوری 
افراد در جهت مشارکت سیاسی است. از این طریق، بافت ایلی استان، وحدت، یکپارچگی، 
پشتوانه درون گروهی، نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی را در درون ایل ایجاد و حفظ نموده 
است و کنش های سیاسی را نیز سامان دهی می نماید. طوایف مختلفی در استان ایالم وجود 
دارند و علی رغم تحوالت ساختاری در شکل روستاها و رواج شهرنشینی، هنوز این نظام به 
قوت خود باقی مانده است که پیوستگی و عالیق طایفه ای و ایلی را درکنش سیاسی پررنگ تر 
می نماید. یکی از دالیل حفظ این سنت، احتماالً احساس نیاز به وجود جمع و کارکرد مثبت 
آن در آینده اجتماع است؛ که از خرد جمعی برای حل نیازهای اجتماع، پیوستگی طایفه ای 
و قومی استفاده می کنند. درواقع عضوی از یک طایفه یا ایل بودن، احساسی از تعلق و 
هویت به ساکنان اجتماع استان ایالم می بخشد و آن ها را از انزوا خارج می کند و در تعاون و 
همکاری با دیگران قرار می دهد که با یافته های نیک پور قنواتی و همکاران )1391(، کیربیش 

)2013(، طیبی نیا و نقدی )1391( همخوانی دارد.
- مصرف رسانه های جمعی: مصرف رسانه های جمعی پیوستگی مستقیم و معنی داری 
با مشارکت سیاسی داشته است. هرچه میزان مصرف رسانه های جمعی در شهروندان افزایش 
یابد، به همان میزان مشارکت سیاسی نیز افزایش می یابد. وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی 
از مهم ترین وسایل ایجاد تغییرات در جوامع بشری به جامعه و افراد آن کمک می کند تا 
در مسیر و خط مشی معین خود موفق تر و با آگاهی و اطالعات بیش تری حرکت و روند 
مشارکت سیاسی تسریع شود و در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تأثیر گذاشته و کنش ها 
و واکنش ها را جهت دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه بسازد. در اصل رسانه های جمعی، 
مکانیسم اعالم پیام ها و افکار و انتقال مفاهیم به یکدیگر در امور سیاسی است. رسانه های 
جمعی، قبل از انقالب اسالمی ایران و در سال های اولیه انقالب اسالمی،نمود آنچنانی در 
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239 از زیر ساخت ها،  قابل توجهی  با گذشت زمان و تجهیز بخش  اما  نداشتند،  ایالم  استان 
وضعیت بهتری پیدا کرده اند و مردم به ویژه جوانان از گونه های مختلف آن)فضای مجازی( 
بهره زیادی می گیرند ودر موسم انتخابات به فراخور شرایط، به عنوان ابزاری مهم جهت 
افزایش مشارکت سیاسی مردم مورد استفاده قرار می گیرد. متغیر مصرف رسانه های جمعی 
در مدل رگرسیونی چندگانه نیز توانسته است 0,46 درصد از تغییرات مشارکت سیاسی را 
تبیین و پیش بینی نماید. این یافته با نتایج ادیبی سده و کیهانی )1385(، کفاشی و همکاران 
)1389(، سروش و حسینی )1392(، غفاری و نیازی )1386(، نظری و همکاران )1392(، 
مسعودنیا و همکاران )1391(، فیروزجائیان و جهانگیری )1387( و ادیبی سده و کیهانی 

)1385( همخوانی دارد.
- تعلق جناحی-سیاسی: بین تعلق جناحی-سیاسی با مشارکت سیاسی رابطه معنی دار و 
مستقیمی داشته است. هرچه تعلق جناحی-سیاسی شهروندان بیشتر باشد، این امر بسترهای 
مشارکت سیاسی را نیز تقویت می کند. در استان ایالم، داشتن تعلق جناحی- سیاسی، ایفاگر 
نقشی حساس و مهمی در امر مشارکت سیاسی شهروندان هستند. این امر با کارکردهایی 
از قبیل گسترش مشارکت سیاسی، ایجاد مقبولیت اجتماعی، یکپارچگی ملی، آموزش های 
تعلق  داشتن  اثر می گذارد.  تقویت مشارکت سیاسی  سیاسی و جامعه پذیری سیاسی، در 
با داشتن هدف یا اهداف مشترک  جناحی-سیاسی، باعث باور عمیق به برخی اصول و 
در جامعه، شبکه های سیاسی را در سطح محلی و اجتماعی در جهت مشارکت سیاسی 
تقویت می کند. متغیر تعلق جناحی - سیاسی در مدل رگرسیونی چندگانه، توانسته است 
0,11 درصد از تغییرات مشارکت سیاسی را تبیین و پیش بینی نماید. این نتیجه با یافته های 
پژوهش نیک پور قنواتی و همکاران )1391(، نظری و همکاران )1392(، نیک پور قنواتی 

و همکاران )1391(، همسو است. 
- الگوهای مرجع: آزمون پیرسون حاکی از ارتباط معنی دار و مستقیم بین الگوهای 
مرجع و مشارکت سیاسی شهروندان است. وجود الگوهای مرجع، در جامعه ایالم، نقش 
مهمی در مشارکت سیاسی شهروندان داشته است. یکی از بهترین راه های بسیج مردم برای 
مشارکت سیاسی، بهره گیری از گروه های کوچک و منسجم در استان ایالم است. این گروه ها 
توانایی بسیج سریع افراد را دارند. معموالً افراد از این گروه ها برای ارزیابی خود استفاده 



ی 11(، پاییز 1399
ل سوم، شماره سوم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

فصلنامه جامعه شناس

می کنند. هدف اصلی تشکیل گروه های مرجع، اعتبار و مقایسه اجتماعی است. این گروه ها 240
تأثیر زیادی بر رفتار مردم دارند و معموالً با گروه های دیگر تفاوت دارند. گروه خانواده، 
شمار  به  قوی  مرجع  گروه  نوعی  افراد  بیشتر  برای  معموالً  مذهبی  گروه های  و  دوستان 
می روند. گروه مرجع یکی از این مکانیسم های انتقال فرهنگ سیاسی محسوب می شود. 
متغیر الگوهای مرجع در مدل رگرسیونی چندگانه، توانسته است 0,25 درصد از تغییرات 
مشارکت سیاسی را تبیین و پیش بینی نماید. الگوی مرجع در فرهنگ های جمع گرا نقش 
مؤثر و مفیدی را در راستای ترغیب به مشارکت سیاسی بر عهده دارند. این نتیجه با یافته های 
پژوهشی غفاری هشجین و همکاران )1389(، نظری و همکاران )1392(، نیک پور قنواتی و 

همکاران )1391(، فیروزجائیان و جهانگیری )1387( همخوانی دارد.
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