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چکیده:
قشربندی ،مکانیسمی اجتماعی بشمار می آید که جایگاه اجتماعی توسط افراد شایسته را تضمین می کند .قشربندی
اجتماعی پدیده ای است که همه جا ،همه وقت حضور دارد و با سایر نهادهای اجتماعی در ارتباط نزدیک است و
پیامدهای مشخصی در زندگی اجتماعی دارد .توسعه فرهنگ سیاسی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه در جهت
توسعه ی فرهنگی و پایدار مطرح است و براى آنکه شهروندان به نحو مطلوبتر بتوانند ترجیحات خود را ابراز و
یکی از ابعاد مهم فرهنگ سیاسی مورد توجه جامعه شناسان سیاسی بوده است .در کشور ما با پیروزی انقالب اسالمی و
تغییر در نظام سیاسی ،میزان آگاهی و مشارکت سیاسی مردم افزایش پیدا کرده است .استان خوزستان فارغ از وسعت و
بزرگی ،دارای تنوع قومیت ها بوده و عالوه بر قوم فارس ،قومیتهای بختیاری ،لر ،بهمئی و عرب را در خود جای داده
است .همزمان با نفوذ مدرنیته ،قرار گرفتن کشور در مدار مصرف گرایی و جریان مدرن اقتصادی ،اجرای برنامه های
توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی برونزا در سطح ملی ،تغییر شرایط بین المللی و گسترش جهانی شدن و ورود
عناصر جامعه مدرن نظیر مبادالت پولی و آموزش و پرورش نوین ،رشد آگاهیهای مردم ،احداث و توسعه تاسیسات
نفتی ،رشد مهاجرت از روستاها و گسترش شهرنشینی بویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،طی یک فرآیند فرهنگی
تکوینی ،سبب بوجود آمدن تحولی آرام و بطئی در نظام قشربندی این استان گردیده است .یافته ها نشان میدهد؛ که
قشربندی جامعه خوزستان در یک فرآیند چند بعدی زمینه ساز شکل گیری ساختار معناداری مبتنی بر مولفه های قدرت،
ثروت و فرهنگ اجتماعی در تعامل با ویژگی های اکتسابی دانشجویان بومی نظیر تحصیالت ،منزلت و ارزش های علمی
گردیده و موجب خلق الگویی تلفیقی بر مبنای عناصر سنتی و مدرن گردیده که توامان بر آگاهی بخشی و مشارکت
سیاسی این طیف تاثیر خاص خود را بر جای گذارده است.
واژگان کلیدی :قشربندیهای اجتماعی ،آگاهی سیاسی ،مشارکت سیاسی ،منزلت اجتماعی،

1دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
2استادیار گروه علوم سیاسی واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران(نوبسنده مسئول)
3استادیار گروه علوم سیاسی واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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نمایندگانشان را انتخاب نمایند ،باید از حداقل آگاهى در زمینه سیاسى برخوردار باشند .مشارکت سیاسی نیز به عنوان
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مقدمه
جامعه شناسان برای تبیین نابرابری ها از وجود قشربندی اجتماعی سخن گفته اند و بر اساس الیه بندی مختلف جوامع
چهار نوع نظام قشربندی نظیر نظام بردگی ،کاستی ،رسته ای و طبقه ای تشخیص داده شده است .به دلیل گستردگی و
پیچیدگی تقسیم کار در جوامع نوین ،بحث نابرابری ها و قشربندی اجتماعی از حساسیت خاصی برخودار است و با
گذشت زمان ،گروه های اجتماعی جدیدتر و دارای روابط متنوع تر و در عین حال پیچیده تر مشاهده خواهد شد .به دلیل
اهمیت مساله قشربندی اجتماعی ،دیدگاههای مختلفی در این حوزه توسط صاحبنظران مطرح گردیده است .نظریات
قشربندی اجتماعی را می توان به دو دوره کالسیک (مارکس ،امیل دورکیم ،ماکس وبر) و معاصر غربی (رالف دارندروف،
نیکوس پوالنزاس ،اریک اولوین رایت ،پارکین و آنتی گیدنز) تقسیم نمود .مارکس ،در این زمینه جبر اقتصادی را مطرح و
وبر ،عناصر حزب و منزلت را به دیدگاه مارکس اضافه کرده است و از نوآوری های مهم او این است که طبقات
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اجتماعی با عامل آگاهی مشخص می گردد .پارسنز دیدگاهی محافظه کارانه در مورد کارکرد قشربندی بیان داشته و
آنتونی گیدنز ،تضادهای موجود در جوامع نوین ،مالکیت و تقسیم کار را عامل اصلی قشربندی اجتماعی مطرح کرده و
دیدگاه ترکیبی در حوزه ساخت جامعه داشته است .دارندروف نیز با دیدگاه ترکیبی ،اذعان داشته می توان به گونه ای
فواصل طبقاتی را کاهش داد .از دید جامعه شناسی ،در تعیین طبقات اجتماعی ،سه سنجه مالکیت و قدرت و وجهه به
عنوان ساختار سنتی در نظر گرفته می شود .افراد در ساخت شغلی بر اساس میزان مهارت رده بندی می شوند و از نظر
قدرت ،میزان اقتدار مطرح می باشد .از ترکیب سه بُعد شغل ،قدرت و مالکیت می توان زمینه را برای تشریح نابرابری و
ایجاد طبقه های اجتماعی فراهم نمود .بنابراین تفکیک اجتماعی ،شرایط را برای نابرابری و قشربندی اجتماعی فراهم می
سازد .در ایران ،بعلت مالحظات سیاسی ،همواره طبقات و اقشار اجتماعی در گذشته مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته
است .در ایران بعلت همجواری نظام های سنتی و نوین در یک مجموعه پیچیده ،روابطی خاص وجود دارد که قشربندی
و پایگاه های اجتماعی را تبیین می نماید .جامعه ایران در صد سال اخیر ،تاکنون تغییرات عمیقی در ساختار طبقاتی داشته
است .مهم ترین شاخص طبقات اجتماعی در ایران ،قدرت می باشد که دارای چهار رکن سیاسی -اقتصادی  -فرهنگی و
معرفتی است .در جامعه ایرانی ،برای سالیان درازی ،صاحبان اصلی ثروت و مالکیت و اقتدار نظامی ،صاحبان شبکه
پیچیده (عشیره ای) و قدرت فرهنگی -معرفتی ،قدرت سیاسی – اقتصادی – فرهنگی -معرفتی را بدست گرفته بودند.
اگرچه از نظر تحلیلی ،سه رکن اقتصادی  -سیاسی -فرهنگی از هم جداست اما در اکثر دوران بین این سه قدرت هم
پوشی وجود داشته است .به عنوان مثال برای حکام سیاسی راه برای استفاده از امکانات اقتصادی باز شده و امکانات
اقتصادی نیز نفوذ در دستگاه حاکمه را هموار نموده است .در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر قشربندی ،آگاهی سیاسی
و مشارکت سیاسی در خوزستان پرداخته می شود.
مفهوم قشر بندی اجتماعی
قشربندی اجتماعی نظامی است که افراد را بر حسب میزان برخورداری شان از کیفیت های مطلوب رتبه بندی کرده و آنها
را در طبقات اجتماعی متناسب با وضعیت شان جای می دهد .این کیفیت های خوشایند را فرهنگ هر جامعه ای
مشخص می کند (کوئن .) 178 :1377،در حقیقت قشر بندی اجتماعی رده بندی گروهها و افراد بر حسب سهم آنان از
دستاوردهای مطلوب و حائز ارزش اجتماعی است (ساروخانی  .)731 :1370،گرب قشربندی اجتماعی را پیوستاریا

نبردبانی متشکل از مقوله هایی مجزا دانسته است (گرب  .)129 :1379 ،تامین هم قشربندی اجتماعی را توزیع افراد هر
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گروه اجتماعی یا جامعه بر روی یک «مقیاس موقعیت» تعریف کرده است( .تامین.)21 :1385،
آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی در تعریف مفهوم قشر اجتماعی می نویسد ...« :قشر اجتماعی مجموعه ای است
متشکل از تعدادی از اشخاص یا گروه هایی که در فرایند قشربندی اجتماعی در یک سطح جای گرفته اند .در زبان
جامعه شناسی ،قشرهای گوناگون اجتماعی بر روی یکدیگر جای می گیرند .قشرها در سطوحی متفاوت جای یافته و با
توجه به وضع و موقع خود ،مورد قضاوت مجموع افراد جامعه قرار می گیرند .دهقانان ،کارفرمایان صنعتی ،کارگران و
کارمندان ،تشکیل دهنده ی قشرهای اجتماعی هستند »...در همین مأخذ در مقایسه ی طبقه با قشر اجتماعی آمده است:
« ...با در نظر گرفتن قشری که به آن تعلق داریم ،تعریف پایگاه و موضع اجتماعی ما امکان پذیر خواهد بود .قشرهای
اجتماعی یکسان نیستند ».معموالً افراد یک قشر اجتماعی ،از فرصت های زندگی و شیوه های زندگی مشابهی
برخوردارند و از نوعی آگاهی از موقعیت خود برخوردار هستند( .ملک؛ )16:1397
به عقیده بیلتون ،قشربندی اجتماعی تقسیم و تفکیک جامعه به الیه ها یا اقشار نابرابر از لحاظ درآمد ،ثروت ،جنسیت،
است که تمامی اشکال نابرابری را در برمی گیرد» (بیلتون.)71 :2002 ،
منظور تامین از قشربندی اجتماعی ،توزیع نابرابر افراد یا گروه های اجتماعی بر روی یک «مقیاس موقعیت» است که
مراتب این موقعیت ها بر چهار معیار قدرت ،مالکیت ،ارزیابی اجتماعی و پاداش روانی مبتنی است .پدیده قشربندی با 5
صفت اصلی تعریف شده است:
قشربندی خصلتی اجتماعی دارد یعنی منشأ آن بیرون از فطرت انسان است.
قشربندی پدیده ای قدیمی است یعنی در تمام جوامع گذشته وجود داشته است.
قشربندی پدیده ای جهانی است.
قشربندی صورت های گوناگون دارد.
قشربندی مجموعه ای از پیامدهای مشخص دارد .یعنی اساساً این چیزهای مهم و مطلوب و نایاب در زندگی انسان است
که به شیوه های نابرابر توزیع می شود (تامین)21 :1373 ،
دالیلی که خصلت اجتماعی قشربندی را تایید می کند عبارتند از:
 .1هر نظام قشربندی به معیارها و مجوزهایی که جامعه معین کرده است بستگی دارد.
 .2هنجارها و ضمانت اجرا نقش مهمی در ایجاد و حفظ نظام قشربندی ایفا می کند.
 . 3آرایش هر نظام قشربندی در حال تبدیل دایمی است .از سویی به دلیل درجات متفاوت جامعه پذیری در جامعه ،و از
سویی دیگر به دلیل نابرابری میزان زاد و ولد قشرهای مختلف.
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قدرت ،منزلت ،سن ،مذهب یا برخی ویژگی های دیگر است .در این متن او تاکید می کند که« :قشر اجتماعی پروسه ای
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نظام قشربندی با نظام های دیگر جامعه مثل نهادهای سیاسی ،آموزشی ،اقتصادی ،دینی و خانوادگی در وابستگی متقابل
است (تامین؛ .)28 :1373
به عقیده ی جامعه شناسان مارکس گرا :قشربندی اجتماعی یکی از شعب و مفاهیم اساسی جامعه شناسی بورژوایی است
که در آن تاکید ،بر نظامی از مالک ها و شاخص های تفکیک و نابرابری اجتماعی است و معموالً هم معنا با مفهوم
ساخت اجتماعی به کار می رود ...تئوری های قشربندی اجتماعی در رویارویی با تئوری مارکسیست لنینیستی طبقه ی
اجتماعی و مبارزه ی طبقاتی شکل گرفته و ارائه شده اند ...جامعه شناسان بورژوایی این موضوع اساسی را که گروه ها و
اقشار اجتماعی ،خود در نظام تولید اجتماعی مکان معینی دارند را نادیده می گیرند و از آن مهمتر ،توجهی به این واقعیت
ندارند که آنچه عامل تقسیم جامعه به طبقات اجتماعی است ،مالکیت یا عدم مالکیت ابزار تولید است ...جامعه شناسان
بورژوا ،طبقات و گروه ها و اقشار اجتماعی را براساس متغیرهای معین و محدودی مانند تحصیالت ،سطح زندگی،
شاخص های روانی ،شغل و درآمد تعریف و توصیف می کنند( ...ملک؛ .)17 :1397
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در متون مارکس گرایان تعاریف گوناگونی از قشر اجتماعی ارائه شده است که در آنها بر گذرابودن و غیراساسی بودن
قشر اجتماعی تاکید شده است .از جمله به عقیده ی آنان ...« ،قشر اجتماعی عبارت است از یک گروه اجتماعی بینابین یا
گذرا که فاقد تمامی ویژگی های یک طبقه ی اجتماعی است؛ مانند قشر روشنفکران .همچنین قشر اجتماعی می تواند از
تقسیمات فرعی یک طبقه ی اجتماعی باشد که از ویژگی های متمایز معینی برخوردار است؛ مانند قشر کارگران غیرماهر
که هر دو به طبقه ی کارگر تعلق دارند( ».حسن ملک.)18 :1397 ،
مفهوم آگاهی سیاسی
آگاهی سیاسی عبارت است از شناخت اصول و مبانی و حقوق و وظایف خود و جامعه و شناخت و تحلیل حوادث و
رویدادها و ساختارهای مختلف اجتماعی ،سیاسی و شناخت علم و فرهنگ سیاست است که به نحوی زمینۀ مشارکت
سیاسی و حضور عملی افراد را در جامعه فراهم می نماید (ماهروبی.)1369 ،
علم ،آگاهی ،شناخت ،بصیرت و معرفت نسبت به همه ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...از جمله عواملی
هستند که انسان را در پیچ و خم های زندگی اجتماعی و روزمره یاری می کنند و انسان را در راه رسیدن به اهداف مادی
و معنوی هدایت می نمایند .بدیهی است هرچه این شناخت بیشتر باشد ،انسان بهتر می تواند خود را با شرایط و
مقتضیات زمانی و مکانی وفق بدهد .در عصر حاضر که به عنوان عصر اطالعات مطرح است ،آگاهی از تمامی وقایع و
رخدادهای مربوط به جهان و محیط اطراف یکی از ضروری ترین نیازهای اجتماعی است تا انسان ها بتوانند با شناخت
کامل از جهان اطراف خود به زندگی اجتماعی مطلوب ادامه دهند.
فرهنگ سیاسی نوع نگرش افراد به سیاست ،نظام سیاسی ،نقش سیاسی افراد و اثربخشی فعالیتهای سیاسی است که
رفتار سیاسی افراد را تحتتأثیر قرار می دهد .به عبارت دیگر ،رفتار سیاسی هر فرد تا حد زیادی ریشه در عواملی چون
اعتقادات ،ارزشها و باورهای سیاسی و دانش سیاسی او دارد که از آن به عنوان فرهنگ سیاسی یاد میشود .فرهنگ
سیاسی به مجموعهای از نگرشها و باورها و احساسات اکثریت اعضای یک جامعه نسبت به سیاست و حکومت اطالق
شده و دربردارنده عقاید اعضای آن جامعه نسبت به مبانی فکری و قواعد رفتاری یک نظام سیاسی است .فرهنگ سیاسی
یک جامعه میتواند شامل عقاید آرمان گرایانه یا عقاید عمل گرایانه باشد .فرهنگ سیاسی یک جامعه از درک ذهنی افراد

نسبت به ابعاد سیاست نشأت میگیرد و از تاریخچه سیاسی و اجتماعی و تجربیات آن جامعه تأثیر میپذیرد (مک میلن،
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.)218:1968
در مکتب اسالم که دین و سیاست به عنوان دو عامل تفکیک ناپذیر خواهد بود .این موضوع از اهمیت بیشتری برخودار
است ،چرا که الزمه رشد و تعالی انسان توجه به هر دو عامل دین و سیاست است .انقالب اسالمی یکی از مهم ترین
انقالب هایی بود که در عصر حاضر اتفاق افتاده و این انقالب از جنبه های مختلف از همه انقالب های دنیا با اهمیت تر
بوده است .بدیهی است که وقوقع چنین انقالبی ثمره زحمات و ایثارگری های انسان ها بوده که در همه عرصه های
سیاسی ،فرهنگی و مبارزاتی پیش قدم بوده و برای پیروزی آن از همه هستی خود گذشتند .امروزه عموم مردم مؤمن و
انقالبی ایران اسالمی صاحبان اصلی این انقالبند و آنها هستند که باید حافظ و حامی انقالب باشند ،برای تداوم این
انقالب وجود آنها در همه عرصه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره ضروری است .اگر مردم عزیز خصوصاً
جوانان بخوا هند آرمان ها و ارزش های امام راحل و شهدای این انقالب را حفظ کنند ،باید در همه صحنه های سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی و  ...حضور کامل داشته باشند.

تداوم انقال ب و حفظ ارزش های اسالمی چاره ای جز مجهز شدن به سالح علم و آگاهی و ایمان وجود ندارد .در عصر
حاضر که فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی شرایط جدیدی را برای جامعه ایجاد کرده است و انواع و اقسام
نظریات و تحلیل های مختلف ارائه می گردد؛ نمی توان بدون اصول و قواعد علمی و آگاهی سیاسی به استقبال آنها
رفت .بلکه باید با آگاهی و بصیرت الزم و شناخت حقوق وظایف خود و جامعه در برابر همه رویدادها و چالش ها
موضع منطقی و درست اتخاذ نمود .سپس هرچه شناخت انسان نسبت به وقایع ،رخدادها ،جریانات اجتماعی ،سیاسی و
 ...بیشتر باشد کمت ر دستخوش لغزش ها و انحرافات خواهد شد و بدین وسیله می تواند آنچه را که اتفاق می افتد درست
تحلیل و تفسیر کند و حق و حقیقت را از باطل تفکیک نماید.
مفهوم مشارکت سیاسی
مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع به منظور مسابقه ،گفتگو ،مالقات و مانند آن می باشد .در مورد معنای
اصطالحی مشارکت (بویژه سیاسی) بحث فراوان وجود دارد ولی در مجموع می توان جوهره اصلی آن را درگیری،
فعالیت و تاثیرپذیری دانست.
در مورد مفهوم مشارکت سیاسی همانند سایر مفاهیم اجتماعی ،آرا و عقاید متعددی وجود دارد که برحسب ماهیت،
گستره ،انواع و عواقب مشارکت ،تعاریف متفاوتی در زمینه مشارکت داشته اند.
مشارکت سیاسی به اعمال و اقدماتی اطالق می گردد که هدف آنها پشتیبانی از حکومت و دستگاههای تصمیم گیری و
یا طرح تقاضایی از این دستگاهها می باشد (حسینی .)1381 ،مشارکت سیاسی به فعالیت شهروندان به منظور تاثیرگذاری
یا حمایت از دولت و سیاست هاگفته می شود (قوام .)1373 ،این تعریف عالوه بر اینکه در برگیرنده نقش های فعال
مردم در پیگیری و تعقیب نتایج تاثیر سیاسی می باشد؛ فعالیت های حمایتی و رسمی را نیز شامل می گردد (حسینی،
.)1381

عوامل موثر بر قشربندی ،آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی جامعه خوزستان بعد از انقالب اسالمی

بر همین اساس است که برای حضور همه جانبه آگاهی سیاسی و بینش سیاسی مهم ترین ابزار آنها خواهد بود ،زیرا برای
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مشارکت سیاسی عبارت است از مشارکت و حضور افراد در فعالیت های مختلف جامعه و حکومت به طوریکه افراد در
تمام برنامه ها ،تصمیم گیری های سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی نقش فعال ،مؤثر و سازنده داشته باشند (علیخانی.)1377 ،
عوامل گوناگونی در نوع و میزان مشارکت سیاسی مردم تأثیر میگذارند .از آن جمله می توان به سن ،نوع اشتغال ،میزان
تحصیالت ،گرایشهای سیاسی ،رضایت سیاسی ،محل زندگی ،نوع اشتغال و سایر عوامل فردی اشاره نمود .عالوه بر آن
عوامل اجتماعی ،مانند ساختار نظام سیاسی ،وضعیت اقتصادی و سطح توسعه کشور ،نیز در میزان مشارکت سیاسی مردم
تأثیر میگذارد.
مشارکت سیاسی همچون دیگر مفاهیم سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و درپی پیش آمدن دگرگونی های بنیادی در
جهان واقعی و بررسی علمی سیاست ،با تعریف و برداشتی تازه روبرو شد .در بین اندیشه های حاکم بر جامعه ی نوین،
مشارکت سیاسی ،دخالت هر چه بیشتر مردم و گروههای اجتماعی در مسائل سیاسی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم
دانسته شده است .برخی از نظریه پردازان سیاسی و اجتماعی ،مشارکت را به عنوان روش های عملی که در برگیرنده

ﻓﺼﻠنامه عﻠﻤی (مقاﻟه عﻠﻤیـﭘﮋوهشی) جامعهﺷناسی سیاسی ایران ،سال دوم،ﺷﻤاره چهارم(ﭘیاﭘی)8زمستان98

توزیع مجدد قدرت در میان اعضای یک جامعه است ،مفهوم سازی کرده اند که به واسطه آن ،بخشی از شهروندان
جامعه که از ف رآیند سیاسی و اقتصادی کنار گذاشته شده اند ،امکان مجدد کنش در این حوزه را بدست می آورند .این
در حالی است که در نگاه پاتریک ،مشارکت در مفهوم گسترده اش برانگیختن حساسیت مردم و به معنای بهتر افزایش
شناخت و میزان توانایی شان برای پاسخگویی به طرح های توسعه و نیز به معنای تشویق ابتکارات محلی است .از نگاه
اندیشه پردازان علوم اجتماعی «مشارکت» نوعی فرآیند تعاملی چند سویه است که در آن مشارکت جویی و نظارت
مردم ،قابلیت اجتماعی -سیاسی نظام را در دست یابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی بیشتر باال خواهد برد .ربکا
وایتز و مایتو( ) 2008مشارکت سیاسی را در یک جامعه دارای مردم ساالری ،شرکت در یک سلسله رای گیری ها با
فواصل منظم برای انتخاب افراد سیاسی و شکل گیری گروههای سیاسی و شرکت در اعتراضات قانونی یا غیرقانونی می
دانند (بساک.)1396 ،
مشارکت سیاسی به هر نوع و شکل ،پدیده جدیدی است .پیش از دوران جدید مردمان با سیستمهای بسته ای روبرو
بودند که بیشتر حالت پدرساالر داشت .در دنیای سنتی ،مشارکت فقط در زمان جنگها و یا حمله های نظامی مطرح می
شد .در نگاه اندیشمندان باستان ،مفهوم مشارکت معادل مفهوم ادای وظیفه و یا بهره وری و برخورداری بود ،اما مشارکت
به مفهوم جدید آن با حق حاکمیت انسانی همراه است .بستر عقالنی این نوع مشارکت با اندیشه های جان الک و سپس
در جامعه شناسی وبر فراهم شد و مشارکت سیاسی ،حقوق همه دانسته شد (سیف زاده.)48 :1388،
عوامل اجتماعی اثرگذار بر میزان مشارکت سیاسی را می توان به چند دسته تقسیم کرد :انگیزه های سیاسی ،موقعیت
اجتماعی ،ویژگیهای شخصی و محیط سیاسی .بدین سان که هرچه فرد بیشتر در معرض انگیزشهای سیاسی به شکل
بحث دربارة سیاست ،فعالیت در سازمان سیاسی فعال یا دسترسی به اطالعات سیاسی قرار گیرد ،احتمال مشارکت سیاسی
اش بیشتر می شود ،اما نوع مشارکت سیاسی با توجه به ویژگیهای شخصی فرد تفاوت می کند :افراد اجتماعی تر ،مسلط
تر و برونگراتر بیشتر احتمال دارد ،که از نظر سیاسی فعال باشند همچنین موقعیت اجتماعی که با میزان تحصیالت ،محل
سکونت ،طبقه و قومیت سنجیده می شود ،به میزان زیادی در مشارکت اثر می گذارد .محیط یا زمینه سیاسی نیز مهم
است ،فرهنگ سیاسی ممکن است مشارکت و شکل یا شکلهای مشارکت مناسب را تشویق کند یا بر عکس ،مشوق
مشارکت نباشد .بنابراین قواعد بازی مانند حق رأی در انتخابات ،سرشت احزاب سیاسی ،مقامهای سیاسی مورد انتخاب،

و  ....همه متغیرهای مهمی هستند .به این عوامل مهارتها ،منابع و تعهد را هم باید افزود .مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای
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تحلیلی ،توانایی سازمانی و مهارتهای سخنوری نیز می توانند مشارکت را افزایش دهند .فعالیت نیازمند منابع نیز هست
مانند :وقت ،پول ،تعهد مالی ،کمکهای اهدایی و ....افزون بر اینها در بیشتر موارد ،فرد به تعهد نیز نیاز دارد ،تعهد نسبت به
یک آرمان ،هدف ،رهبر ،یا سازمان (راش.)135 :1388 ،
انواع گوناگونی از مشارکت سیاسی وجود دارد ،مانند رأی دادن ،عضویت در یک گروه و حزب سیاسی ،تالش برای
موفقیت کاندیدا در انتخابات ،مذاکره با نمایندگان ،تبلیغ برای احزاب سیاسی ،نوشتن مقاالت و سخنرانیهای سیاسی،
شرکت در مبارزات سیاسی ،رقابت در جهت انتخاب شدن برای پستهای سیاسی و عمومی کشور ،مشارکت سیاسی
منفعالنه ،مشارکت سیاسی حمایتی ،مشارکت سیاسی فعال ،مشارکت سیاسی واقعی ،مشارکت سیاسی ابزاری ،مشارکت
سیاسی خودجوش ،مشارکت سیاسی برانگیخته و مشارکت سیاسی منفی .همچنین سطوح گوناگونی از مشارکت سیاسی
وجود دارد ،مشارکت سیاسی محدود ،مشارکت سیاسی گسترده ،مشارکت سیاسی فردی ،مشارکت سیاسی جمعی و غیره.
عوامل گوناگونی در نوع و میزان مشارکت سیاسی مردم تأثیر دارد که از آن جمله می توان به سن ،نوع اشتغال ،میزان
ساختار نظام سیاسی ،وضعیت اقتصادی و سطح توسعه کشور اشاره نمود:.
 1پیشینه قشربندی در خوزستان  -پیشینه قشربندی ایالت لر (بختیاری و بهمئی)
تا پیش از فروپاشی سازمان سیاسی و اجتماعی ایالت لر ،در رأس هرم قدرت در تشکیالت سازمان اجتماعی بختیاری،
ایلخانی قرار می گرفت که باالترین مقام ایل بود و حکم آن از طرف حکومت مرکزی ابالغ میشد (صفینژاد .)1380 ،در
سازمان اجتماعی بختیاریها ،پس از ایل ،شاخه و باب قرار دارند .به عبارت دیگر هر شاخه شامل چند باب میشود ،باب به
صورت پسوند به آخر اسم اضافه میشود و چند طایفه را در بر میگیرد .پس از باب ،طایفه قرار دارد که بر مبنای تصور
یک نیای مشترک شکل گرفته است ،اگر چه ممکن است تمایل به اتحاد و تشکیل اتحادیه به دالیل جغرافیایی ،اجتماعی
و اقتصادی افراد دیگری را نیز ذیل طایفه قرار دهد .تیره ،واحد سازمانی دیگری است که در میان بختیاریها وجود دارد.
هر طایفه دربردارندهی چندین تیره است .در رأس هر کدام از این جایگاهها افرادی قرار میگرفتند که میزان مشخصی از
قدرت مشروع را در دست داشتند .مشروعیت این قدرت را تأیید ضمنی حکومت و افراد واحد مورد نظر اعطا میکردند.
ایلخان یا ایل بیگ در رأس ایل ،کالنتر یا خان در رأس طایفه ،کدخدا زعیم تیره و ریش سفید مدیریت اوالد را به عهده
داشتند .البته برخی دیگر ایل بیگ را در جایگاهی پایینتر از ایلخان قرار میدهند و او را به عنوان معاون یا دستیار ایلخان به
حساب میآورند (راوندی1333 ،؛ اوژن بختیاری.)1346 ،
بهمئیها یکی دیگر از ایالت لرتبار ساکن در جنوب غرب ایراناند که از طوایف متعددی تشکیل شدهاند و محدودهی
استقرار و اسکان آنها میان دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد تقسیم شده است .منطقهی (کنونی) بهمئی از
اطراف دریاچهی سد کارون (سادات حسینی دهدز) در شمال شرق خوزستان شروع میشود و پس از در بر گرفتن
صیدون ،دهدشت ،لیکک ،شمال و شرق رامهرمز ،جایزان و شمال و غرب بهبهان ،در بخشهایی از امیدیه و هندیجان به
پایان میرسد .بهمئیها بطور کلی به دو شاخهی گرمسیر و سردسیر تقسیم میشوند و ساختار سازمان ایلی آنها بسیار شبیه
به ساختار قشربندی بختیاریهاست .هر یک از شاخههای گرمسیر و سردسیر بهمئی ،شامل چند باب (دهه) میشود .بهمئی
ها از لفظ دهه بجای باب استفاده می کنند .در دوره معاصر و اوایل قرن بیستم با تشکیل حکومت متمرکز و مدرن پهلوی
و سرکوب خوانین در جریان تخته قاپو و پس از اجرای آن ،به تدریج با افزایش نفوذ دولت و تداوم اجرای برنامه های
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تحصیالت ،گرایشهای سیاسی ،رضایت سیاسی ،محل زندگی ،نوع اشتغال و سایر عوامل فردی و عوامل اجتماعی مانند
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توسعهی اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی برونزا در سطح ملی و تغییر شرایط بین المللی و گسترش جهانی شدن و ورود
عناصر جامعهی مدرن نظیر مبادالت پولی و آموزش و پرورش نوین در درون جامعهی روستایی و عشایری زمینه را برای
از شکل افتادگی و فروپاش نظام ایلی و تغییر ساختار و کارکرد آن فراهم نمود .با حذف عناصر سنتی قدرت نظیر
خوانین ،کالنترها و تا حدی کدخدایان از ساختار سیاسی ایالت و طوایف ،تحول نظام قشربندی و از میان رفتن
همبستگی بین ساختارهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نظام ایلی با نوعی نابسامانی ساختاری در سطح کالن یا آنومی و
بحران مدیریت رو به رو شد.
 -2-2-4پیشینه قشربندی در اعراب خوزستان:
مهاجرت عرب ها به ایران به ویژه در سده های اولیه هجری ،باعث حضور و استقرار آنها در دور دست ترین نقاط کشور
گردید .در جریان این مهاجرت ها ،بسیاری از عرب های مهاجر به مرور زمان و در نتیجه معاشرت و برقراری ارتباط با
ساکن ان بومی این مناطق ،در آنان مستحیل شده و فرهنگ ایشان تغییر پیدا کرد .دسته دیگری از عرب ها ،گروههایی
هستند که علیرغم حضور طوالنی در ایران و زندگی در جوار سایر اقوام و گروه ها و معاشرت با آنان ،فرهنگ و بسیاری
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از ویژگی های قومی خود را (زبان و مذهب) حفظ کرده اند .هرچند که این تقابل و معاشرت های بین قومی ،تغییراتی
را در آداب و رسوم ،سنت ها و گویش آنان بوجود آورده و برخی از عناصر فرهنگی و اعیاد و مناسک ملی ،همچون عید
نوروز و سال نو ،جزیی از سنت ها و مناسک مورد قبول آنان درآمده است .مردم عرب خوزستان مدت هاست که زندگی
کوچ نشینی را ترک کرده و با اقتصاد یکجانشینی خو گرفته اند .باتوجه به غلبه زندگی شهرنشینی و روستانشینی در
جامعه عرب خوزستان و اندک بودن جمعیت کوچ رو ،اطالق نام عشایر به مردم این منطقه با تعریف ارائه شده از مفهوم
عشایر مغایرت دارد .آنچه در بافت اجتماعی جامعه عرب خوزستان جریان دارد ،وجود روابط عشیره ای است که علیرغم
اضمحالل زندگی کوچ نشینی و پیدایش طبقات و اقشار جدید ،کماکان به حیات خود ادامه می دهد .قوم عرب پس از
مهاجرت به خوزستان را می توان شامل شش بخش خاندان مشعشی ،کعبیان ،البوکاسب ،شیخ خزعل ،پهلوی و جمهوری
اسالمی قابل تقسیم نمود که این بخش بندی ،تاثیر مهمی در قشربندی آنها دارد .در آستانه پیروزی انقالب اسالمی مردم
عرب خوزستان انگیزه های قوی برای شرکت در انقالب داشته و به همین دلیل همه قشرها به ویژه قشرهای شهری در
انقالب اسالمی مشارکت فعال داشتند .در این میان نقش قشر کارگران پاالیشگاه آبادان ،قشر دانشجو و دانش آموزان به
دلیل آگاهی سیاسی باالتر برجسته تر از اقشار دیگر بود .تعامل مولفه های سنتی نظیر مالکیت و قدرت اجتماعی با
مولفه های اکتسابی نظیر منزلت-تحصیالت در جامعه ایران موجب تحوالت عظیمی در ساخت جامعه ایران گردید
بطوریکه باعث ایجاد قشر جدیدی به نام طبقه متوسط گردید که بشدت در حال گسترش می باشد .این قشر بیشتر
بدلیل پیچیده تر شدن شرایط اقتصادی-سیاسی ،جامعه نیاز مبرمی به آنان داشت و از طریق حضور در پیکره قانونگذاری
(مجلس شورای اسالمی ،شوراهای محلی و شهری) و صنعت از نظر سیاسی و اجتماعی نقش مشارکتی باالیی ایفا کردند.
خوزستان به عنوان یکی از استانهای بزرگ کشور که از تنوع قومیت و اقلیم برخودار است؛ نیز تحوالت عظیمی در زمینه
قشربندی جامعه داشته است.
-2عوامل مؤثر بر قشربندی جامعه خوزستان:
در جوامعی که دارای تقسیم کار اجتماعی هستند؛ دسترسی مردم به امکانات و تسهیالت زندگی و برخوداری از شان و
حرمت (پرستیژ) اجتماعی ،کم و بیش نابرابر است .قشربندی اجتماعی ،واژه عامی است برای وصف ساختارهای منظم
این نوع نابرابری اجتماعی یا به عبارت دیگر دسته بندی سلسله مراتبی توزیع نابرابر پاداش های مادی و نمادی است.

همانگونه که در فصل دوم بیان شد؛ قشربندی اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن جایگاه اعتبار و حیثیت افراد جامعه
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متناسب با فرهنگ آن جامعه تعیین و مشخص می شود .قشربندی اجتماعی که از کـنـش مـتقابل میان افراد جامعه به
وجـود می آیـد عبارت است از دسته بندی ترتیبی انسان ها بر اساس تمایزات در وضعیت های اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و یا رتبه بندی افراد بر اساس مجموعه ی کیفیت های مطلوبی که این افراد به طور مشترک دارا هستند .بنابراین
قشر بندی ا جتماعی بر تقسیم جامعه به طبقاتی که افراد آن دسترسی نابرابر به فرصت ها و پاداش های اجتماعی دارند
داللت می کند .مردم در مناسـبات متقـابل خود ،افراد را از نظر پایگـاه اجـتماعی در موقـعـیت های باال و یا پایین طبقه
بندی می کنند؛ به همین لحاظ جامعه دارای بخـش های متفـاوت و متشکل از اقشار گوناگون می شود که یک نظام
سـلسله مـراتبی را تشکیل می دهد .کلیه اجتماعات بشری مبتنی بر طبقه بندی و سلسله مراتبی است که اغلب بسیار
پیچیده ودارای صور گوناگونی است .از خالل این این طبقه بندی وسلسه مراتب به صورت کم بیش طبقاتی اجتماعی
ظهور می کنند و این طبقات ،دسته ها و رده هایی را تشکیل می دهند که از جهت حیثیت با یکدیگر مساوی نیستند و
اعضای هر دسته از حیث رابطه با سایر دسته ها یا در مرحله پایین تر و یا در مرحله باالتری قرار دارند .قشربندی
اجتماعی نظامی است که افراد را بر حسب میزان برخورداری شان از کیفیت های مطلوب رتبه بندی کرده و آنها را در
کند (کوئن.)178 :1377 ،
اندیشمندان حوزه قشربندی اجتماعی معیارهای متفاوتی را برای قشربندی اجتماعی ارائه کرده اند .گرب عقیده دارد
در اکثر موارد پژوهشگران معرفی عینی از رتبه ی اقتصادی همچون درآمد ،میزان تحصیالت و سطح شغلی را استفاده می
کنند (گرب .)129 :1379 ،تامین چهار معیار قدرت ،مالکیت ،ارزیابی اجتماعی و پاداش روانی را پیشنهاد کرده است.
(تامین .)21 :1385،ساروخانی هم قدرت ،ثروت و پایگاه را به عنوان معیارهای رایج سنجش وتعیین قشربندی اجتماعی
معرفی می کند (ساروخانی.)731 :1370 ،
اگرچه بین معیارهای معرفی شده برای تعیین قشر اجتماعی افراد و گروه ها تفاوتهایی به چشم می خورد اما گرایش کلی
بسیاری از پژوهشگران قشربندی اجتماعی در جهتی است که از سویی نابرابری ها را با شاخص های عینی مانند میزان
درآمد و سطح تحصیالت بررسی کرده و از سوی دیگر شاخص های ذهنی چون احترام یا حیثیت اجتماعی را مورد
سنجش ومطالعه قرار دهند.
با توجه به تکثر قومیتی در استان خوزستان و عدم یکپارچگی این استان به لحاظ قومیتی و ناهمگونی فرهنگی ،می توان
گفت مسئله قشربندی اجتماعی از جمله مسائلی پیچیده این استان می باشد .نکته ای که در رابطه با عوامل موثر بر
قشربندی در خوزستان می توان به آن اشاره نمود؛ تلفیق مولفه های سنتی و اکتسابی است .در این رابطه با بررسی های
بعمل آمده و مصاحبه با خبرگان این حوزه 15 ،شاخص فرهنگ شفاهی ،فرهنگ طبقه بندی ،منابع تخصیصی ،منابع
آمرانه ،مالکیت خصوصی ،پول ،قراردادکار ،اقتدار صنعتی ،موقعیت شغلی ،مقام اجتماعی ،اصل و نسب ،موقعیت شغلی و
اجتماعی والدین ،جایگاه سیاسی ،مدرک تحصیلی (دیپلم ،لیسانس ،)... ،ارزش علمی (پرفسور ،دکتر ،معلم ،استاد).... ،
بدست آمد .با استفاده از اصطالحات و مفاهیم پیشینه نظری و با مقایسه مولفه های فوق می توان زمینه های اشتراک
بیشتری میان آنها کشف نموده و آنها را بطور نظام مند به  7شاخص فرهنگ ،قدرت ،ثروت ،پایگاه و منزلت اجتماعی،
حزب سیاسی ،تحصیالت و ارزش علمی ارتباط داد .در این رابطه مفاهیم اولیه ی فرهنگ شفاهی و فرهنگ طبقه بندی
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طبقات اجتماعی متناسب با وضعیت شان جای می دهد .این کیفیت های خوشایند را فرهنگ هر جامعه ای مشخص می
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در مقوله فرهنگ -منابع تخصیصی و منابع آمرانه در مقوله قدرت -مالکیت خصوصی ،پول ،قرارداد کار ،اقتدار صنعتی و
موقعیت شغلی در مقوله ثروت -مقام اجتماعی ،اصل و نسب و موقعیت شغلی و اجتماعی والدین در مقوله پایگاه و
منزلت اجتماعی -جایگاه سیاسی در حزب سیاسی -مدرک تحصیلی شامل دیپلم ،لیسانس و  ...در مقوله تحصیالت و
ارزش علمی شامل دکتر ،پروفسور ،معلم ،استاد و  ...در مقوله ارزش علمی قرار می گیرند.

جدول( )1مهم ترین شاخص های اولیه و مقوله های قشربندی اجتماعی
شاخص های اولیه

مقوله محوری

هسته قشربندی

فرهنگ شفاهی
فرهنگ
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فرهنگ طبقه بندی
منابع تخصیصی
قدرت
منابع آمرانه
مولفه های سنتی

مالکیت خصوصی
پول
قراردادکار

ثروت

اقتدار صنعتی
موقعیت شغلی
مقام اجتماعی
اصل و نسب

پایگاه و منزلت
اجتماعی

موقعیت شغلی و اجتماعی والدین
جایگاه سیاسی

حزب سیاسی

مدرک تحصیلی(دیپلم ،لیسانس)... ،

تحصیالت

ارزش علمی(دکتر ،پروفسور ،معلم،
استاد).... ،

ارزش علمی

مولفه های اکتسابی

عوامل مؤثر بر آگاهی سیاسی در خوزستان:
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علم ،آگاهی ،شناخت ،بصیرت و معرفت نسبت به همه ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...از جمله عواملی
هستند که انسان را در پیچ و خم های زندگی اجتماعی و روزمره یاری می کنند و انسان را در راه رسیدن به اهداف مادی
و معنوی هدایت می نمایند .بدیهی است هرچه این شناخت بیشتر باشد ،انسان بهتر می تواند خود را با شرایط و
مقتضیات زمانی و مکانی وفق بدهد .در عصر حاضر که به عنوان عصر اطالعات مطرح است ،آگاهی از تمامی وقایع و
رخدادهای مربوط به جهان و محیط اطراف یکی از ضروری ترین نیازهای اجتماعی است تا انسان ها بتوانند با شناخت
کامل از جهان اطراف خود به زندگی اجتماعی مطلوب ادامه دهند.
نکته حائز اهمیت این است که در عصر حاضر که فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی شرایط جدیدی را برای
جامعه ایجاد کرده است و انواع و اقسام نظریات و تحلیل های مختلفی ارائه می گردد نمی توان بدون اصول و قواعد
علمی و آگاهی سیاسی به استقبال آنها رفت؛ بلکه باید با آگاهی و بصیرت الزم و شناخت حقوق وظایف خود و جامعه
در برابر همه رویدادها و چالش ها موضع منطقی و درست اتخاذ نمود .سپس هرچه شناخت انسان نسبت به وقایع،
رخدادها  ،جریانات اجتماعی ،سیاسی و  ...بیشتر باشد کمتر دستخوش لغزش ها و انحرافات خواهد شد و بدین وسیله
بی شک اگر افراد جامعه تصویر روشن و درک صحیحی از همه تحوالت و جریانات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ...
داشته باشند؛ می توانند در عرصه های مختلف زندگی ،موضعی درست و منطقی اتخاذ نمایند .بنابراین در زندگی
اجتماعی داشتن اگاهی سیاسی ،ضروری است.
در یک جمع بندی می توان گفت؛ آگاهی سیاسی عبارت است از شناخت اصول و مبانی و حقوق و وظایف خود و
جامعه و شناخت و تحلیل حوادث و رویدادها و ساختارهای مختلف اجتماعی ،سیاسی و شناخت علم و فرهنگ سیاست
است که به نحوی زمینۀ مشارکت سیاسی و حضور عملی افراد را در جامعه فراهم می نماید.
آگاهی سیاسی در عرصه اجتماعی امروز کاربرد فراوانی دارد هر چه انسان ها دانش سیاسی و آگاهی سیاسی بیشتری
داشته باشند نتیجتاً نوع ارتباط و رفتار آنها در جامعه معقول و منطقی تر خواهد بود .فراگیری علوم سیاسی و روش های
آن و نهایتاً آگاهی سیاسی ،نه تنها عموم جامعه را در شناخت پدیده های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...یاری
می کند ب لکه این امکان را فراهم می نماید که نخبگان و خواص سیاسی در مقابل رخدادها و پدیده ها ،موضوع صحیح و
مناسبی را اتخاذ نموده و خط مشی آینده را بر اساس اصول مشخص تری پایه گذاری نمایند لذا ارتقا آگاهی سیاسی در
شرایط خاص سیاسی جهان امروز برای مردم کشور ما بسیار مهم می باشد.
در زمینه عوامل اثرگذار بر آگاهی سیاسی ،محققان آگاهی سیاسی را پدیده ای چند بعدی می دانند .این بدان معناست که
عوامل متعددی در شکل گیری و میزان آگاهی سیاسی دخالت دارند .در این زمینه ،محققان بر عواملی همچون جامعه
پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی تاکید دار ند .با کمک این نظریه ها ،می توان به شاخص هایی چون ،سن و جنس (با
استفاده از نظریه لیپست ،آلموند و وربا) ،استفاده از رسانه (منبعث از نظریه دوز و مونداک) ،شاخص خانواده (با استفاده
از نظریات دوز و میلبراث) ،مولفه فرهنگ سیاسی (با استفاده از نظریه آلموند و وربا) ،عضویت در احزاب (با کمک از
نظریات الپالومبارا و وینر) و متغیر نظام تعلیم و تربیت (با استفاده از نظریه هایوود) اشاره کرد.
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می تواند آنچه را که اتفاق می افتد درست تحلیل و تفسیر کند و حق و حقیقت را از باطل تفکیک نماید.
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توجه به افزایش آگاهی های سیاسی اقشار مختلف در استان مرزی خوزستان که عالوه بر مرزی بودن دارای تنوع قومیتی
و فرهنگی نیز می باشد؛ حائز اه میت است و این امر مستلزم شناختن عوامل تاثیرگذار بر آن در میان اقشار مختلف
جامعه خوزستان می باشد .با توجه به بررسی صورت پذیرفته و مصاحبه با خبرگان آشنا به مسائل اجتماعی و سیاسی در
زمینه عوامل موثر بر آگاهی سیاسی در استان خوزستان ،به طیف وسیعی از عوامل اشاره شده که مهم ترین آنها شامل 18
شاخص بشرح ذیل می باشد:
 -1آموزش به والدین برای کمک به مشارکت فعال فرزندان خود در مسائل و فعالیت های اجتماعی.
 -2آگاه سازی افراد نسبت به توانایی های خود.
 -3تقویت آموزش های عمومی جهت اقشار مختلف برای مشارکت سیاسی و اجتماعی بهتر در جامعه.
 -4نیازسنجی پایه ای در مراکز آموزشی برای هدایت درست استعداد نهفته در افراد.
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 -5ایجاد و ارتقا امنیت در فضای سیاسی.
 -6تقویت امنیت در فضاهای عمومی برای اقشار مختلف.
 -7برخورداری فرزندان از امنیت در خانه و خانواده.
 -8حمایت خانواده ها از ورود فرزندان خود به عرصه های سیاسی و اجتماعی.
 -9آموزش والدین برای بازنگری در راهبرد های تربیتی خاص فرزندان.
 -10آموزش مهارت های ارتباطی به فرزندان از طریق خانواده و مراکز آموزشی.
 -11القای حس قوی بودن به افراد در جامعه.
 -12برخورداری از حقوق یکسان در جامعه جهت استفاده از منابع مالی.
 -13فراهم کردن بسترهای مناسب جهت حضور افراد در عرصه های سیاسی و اجتماعی.
 -14پرهیز از تصمیم های تفکیک جنسیتی توسط دولت.
 -15ایجاد فضای امن روانی جهت افراد توسط رسانه های ارتباط جمعی.
 -16تدوین برنامه هایی با محوریت مشارکت عمومی در سطح جامعه از سوی رسانه ها.
 -17فرهنگ سازی مناسب جهت افزایش مشارکت سیاسی از طریق رسانه های ارتباط جمعی.
 -18آموزش دادن افراد دیگر جامعه برای پذیرش حضور افراد مختلف در عرصه های سیاسی  -اجتماعی.
با بررسی نظریات مختلف و تطبیق آن با شاخص های مورد اشاره در باال مشخص می گردد که یکی از عوامل موثر بر
میزان آگاهی سیاسی خانواده و دوستان می باشد .یعنی اینکه هرچه خانواده و دوستان فرد در مباحث سیاسی شرکت کنند

و امکان شرکت در مباحث سیاسی را بدهند میزان آگاهی سیاسی افراد بیشتر خواهد شد .نظام آموزش یکی دیگر از راه
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های مهم انتقال اطالعات و تاثیرگذار بر آگاهی سیاسی افراد می باشد که در نظریه هایوود به آن اشاره گردیده است .به
نظر ایشان ،در فرآیند جامعه پذیری ارزش ها ،ایستارها ،نهادها ،اعتقادات ،آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر انتقال می
یابند که این امر از طریق خانواده ،نظام تعلیم و تربیت ،آموزش ،مذهب ،رسانه های گروهی و حکومت شکل می گیرد.
رسانه های جمعی نیز از عوامل حائز اهمیت و تاثیرگذار در میزان آگاهی سیاسی می باشد .در این زمینه نیز می توان به
نظریه هانتینگتون در رابطه با نقش وسایل ارتباط جمعی در افزایش آگاهی سیاسی و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی
اشاره نمود .احزاب سیاسی نیز از عوامل بسیار مهم موثر بر آگاهی بخشی سیاسی است .در این رابطه نیز می توان به
نظریه الپالومبارا و وینر اشاره نمود که اعتقاد دارند؛ جنبه سیاسی توسعه ،عبارت است از آگاهی بیشتر افراد از مسائل
سیاسی و شرکت آن ها در امور سیاسی .پیدایش احزاب سیاسی نشانه توسعه سیاسی است و باعث افزایش آگاهی سیاسی
افراد می شود .یکی دیگر از عوامل موثر بر میزان آگاهی سیاسی ،سطح تحصیالت می باشد .در تایید این امر نیز می توان
به نظریه آلموند و وربا اشاره نمود .آنها در مطالعه پنج کشور دریافتند که افرادی که دارای تحصیالت بیشتری هستند؛
احتمال بیشتری دارد که از اثرات حکومت آگاه باشند؛ جریانات سیاسی را دنبال کنند و اطالعات سیاسی بیشتری داشته
داشته باشند.
جدول ( :) 2مهمترین شاخص ها و مقوله های موثر بر آگاهی سیاسی
ردیف
1

شاخص های اولیه

مقوله های محوری

آموزش به والدین برای کمک به مشارکت فعال فرزندان خود در
مسائل و فعالیت های اجتماعی

2

آگاه سازی افراد نسبت به توانایی های خود

3

تقویت آموزش های عمومی جهت اقشار مختلف برای مشارکت

شرایط آموزشی

سیاسی و اجتماعی بهتر در جامعه
4

نیازسنجی پایه ای در مراکز آموزشی برای هدایت درست
استعداد نهفته در افراد

5

ایجاد و ارتقا امنیت در فضای سیاسی

6

تقویت امنیت در فضاهای عمومی برای اقشار مختلف

7

برخورداری فرزندان از امنیت در خانه و خانواده خود

8

حمایت خانواده ها از ورود فرزندان خود به عرصه های سیاسی
و اجتماعی

9

آموزش والدین برای بازنگری در راهبرد های تربیتی خاص

امنیت

جو عاطفی
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باشند و طیف وسیعتری از نظریات در مورد مسائل سیاسی را دارا باشند و احساس توانایی تاثیرگذاری بر کارهای سیاسی

فرزندان
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10

آموزش مهارت های ارتباطی به فرزندان از طریق خانواده و
مراکز آموزشی

11

القای حس قوی بودن به افراد در جامعه

12

برخورداری از حقوق یکسان در جامعه جهت استفاده از منابع

13

مالی

دسترسی به منابع و

فراهم کردن بسترهای مناسب جهت حضور افراد در عرصه های

امکانات
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سیاسی و اجتماعی
14

پرهیز از تصمیم های تفکیک جنسیتی توسط دولت

15

ایجاد فضای امن روانی جهت افراد توسط رسانه های ارتباط
جمعی

16

تدوین برنامه هایی با محوریت مشارکت عمومی در سطح جامعه
از سوی رسانه ها

17

فرهنگ سازی مناسب جهت افزایش مشارکت سیاسی از طریق

فعالیت رسانه ها

رسانه های ارتباط جمعی
18

آموزش دادن افراد دیگر جامعه برای پذیرش حضور افراد
مختلف در عرصه های سیاسی  -اجتماعی

عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی در استان خوزستان:
در روند تحول در الگوهای زندگی ،پدیده «مشارکت سیاسی» به معنای «فرصتهای پرداختن شمار زیادی از شهروندان
به امور سیاسی» (آبرامسون )1241 :1383 ،و به عنوان نقطه تالقی ساختار فرهنگی و سیاسی در هر جامعهای است .در
حقیقت اندیشه مشارکت سیاسی عبارت است از درگیر شدن تودههای مردم در فعالیت سیاسی و تعیین سرنوشت خود و
تنها از این رهگذر است که زمینههای ثبات و پایداری نظام سیاسی تحقق مییابد .مشارکت سیاسی میتواند در دو سطح
توده مانند شرکت در انتخابات ،عضویت در احزاب و انجمنها و تجربههای اجتماعی و نخبگان مثل حضور در مجلس،
قوه مجریه و داشتن مناصب عالی (کاظمی پور ) 217 :1383،معنا یابد؛ ولی در هر صورت ،در بین اقشار مختلف جامعه
اعم از زن و مرد همواره مطرح بوده است .هر جامعهای برای تحقق اهداف توسعهگرایانه ،بایستی از تمامی منابع انسانی
خود بهره گیرد .مشارکت افراد در امور سیاسی به عنوان یک رفتار ،در قدم اول نیازمند کسب اطالع ،ایجاد شناخت و
یادگیری در خصوص اهمیت و چگونگی آن میباشد؛ ولی هر کسی که شناخت اولیهای درباره مشارکت سیاسی کسب

کرد؛ ضرورتاً دست به این کار نخواهد زد؛ چرا که زنجیره بروز رفتاری ویژه ،مانند مشارکت سیاسی ،اساسأ نیاز به در نظر
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گرفتن مهارتهایی است که افراد دارند و نیز منابع در دسترس آنان دارد.
در قالب رویکرد مدرنیزاسیون ،به اعتقاد هانتینگتون و نلسون ،مشارکت سیاسی و اجتماعی تابعی از فرآیند توسعه
اقتصادی و اجتماعی است .این فرایند از دو طریق بر گسترش مشارکت اثر میگذارد .نخست از طریق تحرک اجتماعی
است .کسب منزلتهای باالتر اجتماعی ،احساس توانایی را در فرد تقویت کرده و نگرش او را نسبت به تواناییاش در
تاثیر نهادن بر تصمیمگیری مساعد میسازد .این نگرشها ،زمینه مشارکت در سیاست و فعالیتهای اجتماعی را تقویت
میکند .در این حالت ،منزلت اجتماعی نهایتاً از طریق اثری که بر احساس توانایی و یا بیقدرتی میگذارد؛ بر مشارکت
موثر میافتد (ربیعی.)73 :1380،
به نظر هانتینگتون ،از میان عوامل منزلتی ،میزان تحصیالت فرد بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی دارد .عامل دوم،
مجاری سازمانی ،یعنی عضویت فرد در انواع گروهها و سازمانهای اجتماعی مانند اتحادیههای شغلی و صنفی ،گروههای
مدافع ،عالیق خاص و غیره است که احتمال مشارکت در فعالیت سیاسی و اجتماعی را بیشتر میکند (ربیعی-75 :1380،

در خانواده ،والدین ،ارزشها و نگرشهای سیاسیشان را از طریق بحث و گفتگو در منزل به فرزندانشان انتقال میدهند و
به این صورت عالقه یا بیعالقگی خود را نسبت به مسائل سیاسی ابراز میکنند .مدرسه ،دوستان و همکالسیها و وسایل
ارتباط جمعی نیز از طریق ارائه اطالعات و تفسیر پیرامون دنیای سیاسی بر تفکر و رفتار سیاسی افراد تأثیر میگذارند و
فرد از نظر سیاسی آنگونه میاندیشد که از نظر اجتماعی در آن بسر میبرد.
کولی معتقد است که کنشهای فرد در زندگی روزمره تحت تأثیر گروه هایی میباشد که به آنها تعلق دارد و این وابستگی
گروهی است که نحوه واکنش فرد در قبال مسائل سیاسی را تعیین میکند و در واقع رفتار فرد درپاسخ به فشارها و
انتظارات اجتماعی که از سوی دوستان و خانواده بر وی وارد میشود؛ صورت میگیرد .بنابراین دیدگاه ،افراد آنگونه
میاندیشند که درآن به سر میبرند .در واقع ،میتوان اذعان کرد که مردم هویت خود را در جریان تماس با دیگران کسب
میکنند و از آنجا که رفتار و گرایش افراد درباره خویشتن ،حاصل چیزی است که دیگران درباره فرد میاندیشند،
گرایشها و رفتارهای آشکار ،همان چیزی است که از دیگران بهره جسته و در جریان تماس و معاشرت کسب میشود
(توسلی.)325 :1369 ،
آیزن وفیش باین در نظریه کنش موجه بیان میکند که مشارکت سیاسی به مثابه نوعی کنش نیت مند و داوطلبانه است و
بستگی به انتظار فایده و ارزیابی فایده دارد .این دو معتقدند که رفتار ،بیشتر در حالت قابل پیشبینی ،درک و توضیح
است که ما به «قصد» شخص در رفتار توجه نماییم (رفیع پور.) 72 : 1378 ،
براساس نظریه کنش موجه ،نیتهای رفتاری ،تأثیر مستقیمی بر رفتار دارند؛ بنابراین ،از آنجائیکه مشارکت یک کنش
اجتماعی است؛ پس میتوان گفت که قصد و نیت فرد بر اقدام به مشارکت وی تأثیر میگذارد.
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برای تبیین تفاوت میان افراد از نظر میزان تمایل به مشارکت یا مشارکت پذیری دو دسته نظریه مطرح گردیده است :دسته
اول نظریه ها منشا وبری دارند و در آن ها برنظام باورها ،گرایشها واندیشهها تأکید میشود .در این نظریهها که غالباً به
صورت تجربی و بیشتر در حوزه روانشناسی اجتماعی مطرح شده است؛ متغیر بیقدرتی را به عنوان مهمترین عامل مورد
توجه قرار داده است .دسته دوم نظریهها بر جنبه رفتاری تأکید دارد و رفتار را بیش از آن که حاصل باورها و گرایشها
بدانند؛ نتیجه تفاوت سود و زیان تصور میکنند .مفروض اصلی این دیدگاه آن است که یک رفتار زمانی شکل میگیرد؛
تثبیت میشود و نهایتا جنبه نهادی مییابد که منافع حاصل از آن بر هزینهها فزونی گیرد .به همین دلیل ،مشارکت،
هنگامی گسترش مییابد که منافع عینی آن( تصور ذهنی فرد نسبت به منافع آن) بیش ازهزینههای (تصورذهنی فرد نسبت
به هزینهها) آن باشد.
رابطه بین طبقه و مشارکت یکی از محکم ترین فرضیههای جامعهشناسی سیاسی است که با دادههای تجربی فراوانی تأیید
میشود .در واقع ،اهم یت طبقه به عنوان تعیین کننده همه اشکال رفتارهای سیاسی از سوی همه جامعه شناسان سیاسی و
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دانشمندان سیاسی ،با هر دیدگاه نظری پذیرفته شده است .به روشنی میتوان گفت :هر چه طبقه اجتماعی فردی باالتر
باشد؛ دایره ،شدت و اهمیت مشارکت سیاسی وی بیشتر است (مارگر.)272 :1981،
در عوامل موثر بر مشارکت سیاسی ضمن تأکید بر متغیرهای درآمد ،شغل ،تحصیالت و مجموع شاخصهای پایگاه
اقتصادی و اجتماعی با شهرنشینی ،عضویت سازمانی مؤثر در میزان مشارکت سیاسی افراد گویای آن است که سواد یکی
از متغیرهای بسیار قدرتمند و موثر بر میزان مشارکت است (بارکان .)66 :1999،مطالعات متعدد نشان میدهد که هر چه
میزان تحصیالت افراد باالتر رود ،میزان مشارکت سیاسی آنها افزایش مییابد (راش .)133 :1377،رابرت دال نشان داد که
هرچه میزان تحصیالت افراد باال میرود ،میزان احساس اثر بخشی سیاسی آنان نیز افزایش مییابد و بدین ترتیب ،میزان
تحصیالت ،به طور غیرمستقیم هم در مشارکت سیاسی اثر میگذارد .همچنین میزان تحصیالت در میزان دسترسی افراد به
اطالعات اثر میگذارد و این امر ،زمینه مساعد تری برای مشارکت سیاسی ایجاد مینماید.
از آنجا که بحث کردن با دوستانی که به سیاست عالقمند هستند یا به فعالیت سیاسی میپردازند؛ میتواند به یادگیری فرد
در امور سیاسی کمک کند؛ تعامل اجتماعی ،افراد را در معرض اطالعات قرار میدهد و به آنان کمک میکند تا زبان
کارکردهای سیاست و مشارکت در فعالیتهای سیاسی را یاد بگیرند و اینکه این مهم موجب تسهیل مشارکت سیاسی آنها
شده است (مک کالرگ.)2001 ،
موقعیت گروهی افراد نیز از عوامل موثر در مشارکت سیاسی است .این موقعیتها که شامل گروههای دوستی ،خانوادگی،
حرفهای و  ...میشود ،شبکه روابط نسبتاً پایداری را میسازد که در شکل دادن به نگرش و رفتار سیاسی افراد نقش مهمی
بازی می کند .در این دیدگاه ،انسانها اساساً ساخته و پرداخته گروه هایی تلقی میشوندکه در آن زندگی میکنند .محل
سکونت هم بر میزان مشارکت اثر میگذارد .مطالعات متعددی حاکی ازاین واقعیت است که معموالً شهرنشینان تمایل
بیشتری به مشارکت سیاسی دارند .محل سکونت به لحاظ موقعیت فرهنگی و اجتماعی نیز بر میزان مشارکت اثر
میگذارد .لیپست مشاهده کرده است که کارگران کارخانههای بزرگ ،بیشتر از کارخانجات کوچک در انتخابات مشارکت
میکنند .همچنین کسانی که در مناطق پیشرفته اقتصادی زندگی میکنند از ساکنین مناطق عقب ماندهتر ،مشارکت سیاسی
بیشتری دارند (لیپست.)216 :1963،

مایکل راش عقیده دارد که شواهد فراوانی وجود دارد که مشارکت سیاسی در تمام سطوح ،بر اساس پایگاه اقتصادی،
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اجتماعی ،تحصیالت ،شغل ،جنسیت ،سن ،مذهب ،قومیت ،منطقه و مکان سکونت ،شخصیت ،محیط سیاسی یا زمینهای
که مشارکت در آن اتفاق میافتد ،متفاوت است (راش.)133 :1380،
با توجه به بررسی صورت پذیرفته و مصاحبه با خبرگان آشنا به مسائل اجتماعی و سیاسی در زمینه عوامل موثر بر
مشارکت سیاسی در استان خوزستان ،به طیف وسیعی از عوامل اشاره شده که مهم ترین آنها شامل  24شاخص بشرح
ذیل می باشد:
 -1برخورداری یکسان همه افراد جامعه در بهره مندی امکانات و فرصتها.
 -2پرداخت حقوق و مزایای مساوی در مشاغل مشابه.
 -3برخورداری از حق بیمه و تامین اجتماعی.
 -4برخورداری از حقوق همسان در زمینه اجرای قوانین.

 -6برخورداری از آزادی های اجتماعی.
 -7ایجاد و تقویت تشکل هایی که منجر به همگرایی بیشتر بین اقشار مختلف می گردد.
 -8مشارکت افراد جامعه در امور سیاسی غیر از رای دادن.
 -9تقویت مشارکت اجتماعی در جامعه.
 -10تلطیف دیدگاه های دینی و پذیرفته شده در جامعه.
 -11باز تعریف مجدد نقش گروههای مرجع در جامعه.
 -12پرهیز از القای برچسب های جنسیتی و ار بین بردن ترس از دیده شدن.
 -13توجه به کرامت و نقش انسانی زنان و پرهیز از توجه صرف به بعد جنسیتی آنها.
 -14اصالح الگوهای اخالقی در جامعه بمنظور حضور بیشتر افراد در اجتماع.
 -15تغییر نگرش های فرهنگی در امورات سیاسی بمنظور حضور همه اقشار.
 -16توجه به سیاست گذاری مناسب در خصوص امکان برخورداری از آموزش در جهت توانمندسازی افراد جامعه.
 -17سیاست گذاری مناسب احزاب سیاسی در خصوص پرهیز از دیدگاه جنسیتی در مورد عضو گیری.
 -18سیاست گذاری و اصالح قوانین در جهت باال بردن مشارکت افراد تحصیلکرده و متخصص در سطوح باالی تصمیم
سازی و تصمیم گیری.

عوامل موثر بر قشربندی ،آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی جامعه خوزستان بعد از انقالب اسالمی

 -5فراهم آمدن فرصت های شغلی برابر با دیگر افراد جامعه.
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 -19سیاست گذاری مناسب در مورد فراهم آوردن شرایط کاندیداتوری افراد جوان ،تحصیلکرده و متخصص در انتخابات
مختلف.
 -20سیاست گذرای مناسب بمنظور فراهم نمودن تصدی برخی پست های مهم مدیریتی و وزارتی به جوانان.
 -21شکوفا سازی استعداد و توانایی های جوانان و ارتقا اعتماد به نفس آنان.
 -22آگاه سازی آحاد مختلف جامعه نسبت به حقوق اجتماعی خود.
 -23معرفی و تجلیل از افراد نمونه و موفق در زمینه های مختلف.
 -24سیاست گذاری مناسب به منظور گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش میزان معلومات افراد جامعه.
با استفاده از اصطالحات مندرج در پیشینه نظری و مقایسه مفاهیم فوق و شناسایی زمینه های مشترک میان این شاخص
ها ،امکان قرار دادن شاخص های مشابه در یک طبقه بندی یکسان فراهم می آید که در این رابطه شاخص های فوق
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الذکر ،در قالب  5مولفه عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاست گذاری و شخصیتی (انگیزشی) ،طبق جدول ()2
طبقه بندی گردید.
جدول ( :)3مهمترین شاخص ها و مقوله های موثر بر مشارکت سیاسی
ردیف

شاخص های اولیه

1

برخورداری یکسان همه افراد جامعه در بهره مندی امکانات و

مقوله های محوری

فرصتها
2

پرداخت حقوق و مزایای مساوی در مشاغل مشابه

3

برخورداری از حق بیمه و تامین اجتماعی

4

برخورداری از حقوق همسان در زمینه اجرای قوانین

5

فراهم آمدن فرصت های شغلی برابر با دیگر افراد جامعه

6

برخورداری بیشتر از آزادی های اجتماعی

7

ایجاد و تقویت تشکل هایی که منجر به همگرایی بیشتر بین اقشار
مختلف می گردد

8

مشارکت افراد جامعه در امور سیاسی غیر از رای دادن

9

تقویت مشارکت اجتماعی در جامعه

10

تلطیف دیدگاه های دینی و پذیرفته شده در جامعه

11

باز تعریف مجدد نقش گروههای مرجع در جامعه

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی

12

پرهیز از القای برچسب های جنسیتی و ار بین بردن ترس از دیده
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شدن
13

توجه به کرامت و نقش انسانی زنان و پرهیز از توجه صرف به بعد
جنسیتی آنها

14

اصالح الگوهای اخالقی در جامعه بمنظور حضور بیشتر افراد در
اجتماع

15

تغییر نگرش های فرهنگی در امورات سیاسی بمنظور حضور همه
اقشار

16

توجه به سیاست گذاری مناسب در خصوص امکان برخورداری از
آموزش در جهت افزایش آگاهی و توانمندسازی افراد جامعه

دیدگاه جنسیتی در مورد عضو گیری
18

سیاست گذاری و اصالح قوانین در جهت باال بردن مشارکت افراد
تحصیلکرده و متخصص در سطوح باالی تصمیم سازی و تصمیم
گیری

19

سیاست گذاری

سیاست گذاری مناسب در مورد فراهم آوردن شرایط کاندیداتوری
افراد جوان ،تحصیلکرده و متخصص در انتخابات مختلف

20

سیاست گذرای مناسب بمنظور فراهم نمودن تصدی برخی پست
های مهم مدیریتی و وزارتی به جوانان

21

سیاست گذاری مناسب به منظور گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش
میزان معلومات افراد جامعه

22

آگاه سازی آحاد مختلف جامعه نسبت به حقوق اجتماعی خود

23

معرفی و تجلیل از افراد نمونه و موفق در زمینه های مختلف

24

شکوفا سازی استعداد و توانایی های جوانان و ارتقا اعتماد به نفس
آنان

شخصیتی و انگیزشی
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17

سیاست گذاری مناسب احزاب سیاسی در خصوص پرهیز از
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نتیجه گیری:
نتایج مقاله نشان می دهد که قشربندی جامعه خوزستان در یک فرآیند چند بعدی زمینه ساز شکل گیری ساختار معناداری
مبتنی بر مولفه های قدرت ،ثروت و فرهنگ اجتماعی در تعامل با ویژگی های اکتسابی دانشجویان بومی نظیر تحصیالت،
منزلت و ارزش های علمی گردیده و موجب خلق الگویی تلفیقی بر مبنای عناصر سنتی و مدرن گردیده که توامان بر
آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی این طیف تاثیر خاص خود را بر جای گذارده است .قشربندی ،آگاهی سیاسی و
مشارکت سیاسی جامعه خوزستان در یک فرآیند چند بعدی زمینه ساز شکل گیری ساختار معناداری مبتنی بر مولفه های
قدرت ،ثروت و فرهنگ اجتماعی در تعامل با ویژگی های اکتسابی دانشجویان بومی نظیر تحصیالت ،منزلت و ارزش
های علمی گردیده و موجب خلق الگویی تلفیقی بر مبنای عناصر سنتی و مدرن گردیده که توامان بر آگاهی بخشی و
مشارکت سیاسی این طیف تاثیر خاص خود را بر جای گذارده است
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