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Abstract
In recent decades, citizens' political participation has been considered by thinkers as a key component of sociopolitical development. Citizen participation brings legitimacy to the political system. Political participation is
deeply and inextricably linked to the most important issues in political science and sociology, such as parties,
pressure groups, the relationship between people and government, civil society, demographic characteristics,
and the like. In this regard, elections are the most important tool for achieving political participation and the
emergence of democracy. The main purpose of this article is a comparative study of the spatial pattern of
political participation between Kashan, Aran and Bidgol. This study is a survey and a questionnaire technique
has been used to collect research data. The statistical population of the study is citizens over 21 years of age
in Kashan, Aran and Bidgol in 1399. 870 questionnaires were distributed and out of this number, 834
questionnaires were selected and studied as a research sample. The validity of the research variables has been
confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The findings of the study, while confirming the differences in
personality traits, level of trust in the political system, social capital and political awareness and political
sociability among the citizens of the two cities, show that the political participation of Aran and Bidgol citizens
is higher than Kashan.
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چکیده
در دهههای اخير ،مشارکت سياسي شهروندان به عنوان مولفهی کليدی توسعه اجتماعي سياسي مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است.
مشارکت شهروندان مشروعيت نظام سياسي را به همراه دارد .مشارکت سياسي با مهمترين مباحث مربوط به علم سياست و جامعهشناسي ،نظير
احزاب ،گروههای فشار ،رابطه مردم وحکومت ،جامعه مدني ،ويژگيهای جمعيت شناختي و نظاير آن پيوند عميق و ناگسستني دارد .در اين
ارتباط ،انتخابات مهمترين ابزار تحقق مشارکت سياسي و بروز و ظهور مردم ساالری ميباشد .هدف اساسي اين مقاله مطالعه تطبيقي الگوی
فضايي مشارکت سياسي بين شهرستانهای کاشان و آران و بيدگل ميباشد .اين مطالعه از نوع پيمايشي بوده و برای جمعآوری دادههای
تحقيق از تکنيک پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری تحقيق شهروندان باالی  21سال شهرستانهای کاشان و آران و بيدگل در سال
 1399ميباشد .تعداد  870پرسشنامه توزيع و از اين تعداد  834پرسشنامه به عنوان نمونه تحقيق انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتهاند .اعتبار و
روايي متغيرهای تحقيق با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ مورد تائيد قرار گرفته است .يافتههای پژوهش ضمن تائيد تفاوت ويژگيهای
شخصيتي ،ميزان اعتماد به نظام سياسي ،سرمايه اجتماعي و آگاهي سياسي و جامعهپذيری سياسي در بين شهروندان دو شهرستان مورد مطالعه،
نشان ميدهد که مشارکت سياسي شهروندان آران و بيدگل بيشتر از شهروندان کاشان ميباشد.
کلمات کلیدی :مشارکت سياسي ،رفتار سياسي ،انتخابات ،الگوی فضايي مشارکت ،آگاهي سياسي.
تاريخ ارسال1400/07/13 :
تاريخ بازنگری1401/02/02 :
تاريخ پذيرش1401/03/03 :
نویسنده مسئول :حجت مهکويي ،گروه جغرافيای سياسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ايرانhojat_59_m@yahoo.com ،
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 -1مقدمه
اساس حرکت نظامها در سطح ملي و بينالمللي ،بر مشارکت1مردم در عرصههای مختلف آن نظام استوار است؛ هر اندازه ميزان
مشارکت بخصوص در حوزههای سياسي افزايش يابد ،اعتبار و قدرت سياسي نظام در عرصههای بينالمللي افزايش يافته و پشتوانه
ای برای دستيابي به اهداف پيشبيني شده دولتمردان ميباشد .ازمهم ترين انواع مشارکت در جامعه ،مشارکت سياسي است که
رابطهی تنگاتنگي با مشروعيت نظامهای سياسي دارد .مطالعه مشارکت سياسي هر جامعهای شناخت رفتار سياسي مردم آن را ميسر
ميسازد و مشخص مي کند که در بسترهای اجتماعي گوناگون ميزان مشارکت سياسي شهروندان چگونه و تحت تأثير چه عواملي
تغيير ميپذيرد .از ديدگاه پای ،2مشارکت سياسي عبارت است از هرنوع اقدام داوطلبانه ،موفق يا ناموفق ،سازمانيافته يا بيسازمان،
مقطعي و يا مستمر ،که برای اثرگذاری بر انتخاب سياست های عمومي ،اداره امورعمومي يا برگزيدن رهبران سياسي در سطوح
محلي يا ملي به صورت قانوني و يا غيرقانوني به کار ميرود (امام جمعه و همکاران .)40 :1391،برخي برتأثير عوامل تحصيالت،
درآمد و موقعيت اجتماعي در مشارکت سياسي تأکيد ميورزند .در مجموع مشارکت شهروندان که بارزترين جلوه آن انتخابات
است ،بعنوان موثرترين بازيگران فضا درفرايندهای سياسي ازعمده دلمشغوليهای انديشمندان علوم سياسي ،جامعه شناسي و
جغرافيای سياسي به شمارميرود .مشارکت سياسي و رفتار انتخاباتي نگرش سياسي است که با کارکردهای ساختاری زيرسيستمهای
اقتصادی و فرهنگي درسطح کالن نظام اجتماعي رابطه دارد .کميت وکيفيت مشارکت انتخاباتي مردم ميتواند ميزان مشروعيت،
کارآمدی نظام سياسي و مقبوليت کارگزاران سياسي را نشان دهد .شناخت رفتارشهروندان و الگوی شرکت درانتخابات برای
احزاب ،سياستمداران و دولتها از اهميت ويژه ای برخوردار است ،زيرا مشارکت گسترده و فراگيرجامعه به منزله پشتوانه ملي
درسطح داخلي و اعتبارکشور درسطح بين المللي و منطقه ميباشد.
اين پژوهش به اين سوال پاسخ ميدهد که مشارکت سياسي در فضای شهرستانهای کاشان و آران و بيدگل از چه الگويي پيروی
ميکند؟ در واقع هدف اساسي تحقيق مطالعه تطبيقي بررسي مولفه های موثر بر مشارکت سياسي شهروندان اين دو شهرستان
ميباشد .ويژگيهای شخصيتي ،ميزان اعتماد به نظام سياسي ،سرمايه اجتماعي و آگاهي سياسي در بين شهروندان دو شهرستان چه
تفاوتي با يکديگر داشته و آيا اين عوامل در ميزان مشارکت سياسي شهروندان کاشان و آران و بيدگل تاثير داشته است؟
 -2مباحث نظری:
 -1-2رویکردهای نظری:
مشارکت از مهمترين ارکان توسعه به شمار ميرود و صاحبنظران برای آن اهميت زيادی قائل هستند .به اعتقاد آنان مشارکت
سياسي از ضرورتهای جدا نشدني و انکارناپذير نظام سياسي در قرن حاضر است و مهمترين شاخصهی توسعه يافتگي سياسي،
پاسخ به نياز فزاينده ی مشارکت سياسي و نهادينه کردن آن در چارچوب نهادهای مدني است (هاشمي و همکاران.)201 :1388 ،
انتخابات و رایگيری به عنوان نماد مشارکت سياسي ميتواند توجه يا بيتوجهي شهروندان در قبال يک وظيفه را نشان دهد.
همچنين ميزان نوسان در تعداد و نسبت آرای اخذ شده در بازه يک دوره معين ،افزايش يا کاهش مشارکت سياسي را نشان ميدهد
(فرهادی .)44 :1372 ،با توجه به اهميت مشارکت سياسي در ايجاد جامعهای متعادل ،هماهنگ ،پويا و با ثبات که در آن حکومت
از تجربهها و آرای همه اقشار جامعه برخوردار ميشود ،شناخت عوامل تاثيرگذار بر مشارکت در انتخابات از اهميت ويژهای برای
پژوهشگران و سياستمداران برخوردار است تا بدين وسيله زمينه ثبات سياسي و استحکام نظام را فراهم آورند ،زيرا سهيم کردن
مردم در امور اجتماعي و سياسي در واقع کمک به وفاق اجتماعي و دلبستگي به نظام و کشور است.
آنچه از تعاريف مشارکت سياسي برداشت ميشود ،حاکميت مردم در انتخابات ،دخالت در تصميمگيریها ،مشارکت در اداره
امور کشور ،حضور آگاهانه و قدرتمندانه شهروندان در همه نهادهای اجتماعي است (مصفا .)20 :1375 ،لذا با توجه به کارکردهای
اساسي مشارکت سياسي ،اهميت موضوع و ضرورت پژوهش در آن بيش از پيش مشخص ميگردد.
1. Participation
2. Pye, Lucian
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 -2-2پیشینه تحقیق:
در ذيل نتايج برخي از مطالعات مرتبط با متغيرهای اثرگذار بر مشارکت سياسي انتخاباتي ارائه ميشود:
گلي و مهکويي ( )1393در الگوی فضايي مشارکت در انتخابات رياستجمهوری ،به بررسي چگونگي حضور مردم از ديدگاه
فضای سياسي در انتخابات يازدهمين دوره رياستجمهوری پرداختهاند .نتايج نشان داده که الگوی مشارکت در کشور يکسان
نبوده و استانهای با توسعه يافتگي باال از مشارکتکمتری برخوردار بوده و استانهای محروم مشارکت بيشتری داشتهاند .رومينا و
صادقي در بررسي تاثير طايفهگرايي بر الگوی رایدهي ( )1394بدنبال بررسي نقش طايفهگرايي است .وی بر اساس دادههای
پژوهش نتيجهگيری ميکند که گرايشهای طايفهای مکاني در الگوی رایدهي پنج دوره انتخابات مجلس حوزه انتخابيه ممسني
تاثير چشمگير داشته و اين مولفه پايگاه حمايتي اطمينان بخشي برای کانديداها محسوب ميشده است .زارع و روهنده ( )1394در
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشارکتاجتماعي سياسي ،رابطه بين رضايتمندی اجتماعي و سياسي ،دينداری ،رسانه ،پايگاه
اجتماعي اقتصادی با مشارکت را مورد بررسي قرارداده است .وی نتيجهگيری ميکند که بين متغيرهای رضايتمندی ،رسانه ،درآمد
و جنسيت با مشارکت سياسي اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .عرب و اميرمظاهری( )1396در بررسي رابطه بين مولفههای
عيني و ذهني قوميتي با توسعه مشارکت سياسي در شرق استان گلستان ،مولفههای سطح تحصيالت ،عدم وجود تبعيض در دسترسي
به مديريت و توجه به نظرات (مولفههای عيني) بر مشارکت سياسي را بررسي نموده و بر اساس يافتههای پژوهش نشان ميدهد که
بين اين مولفهها با ميزان توسعه مشارکت سياسي رابطه معناداری وجود دارد .وی همچنين بين قومگرايي ،احترام به نخبگان ،احترام
به بزرگان و ريش سفيدان بعنوان زير مجموعه مولفههای ذهني با مشارکت سياسي رابطه معناداری وجود دارد .وی متغير جنسيت
و قوميت را نيز در ارتباط با مشارکت سياسي مورد بررسي قرارداده و نتيجهگيری ميکند که بين اين دو متغير و مشارکت سياسي
رابطه معناداری وجود دارد.
خواجه سروی ( )1397در نحوه تاثير رسانههای جمعي در مشارکت سياسي شهروندان تهراني نتيجهگيری ميکند که بين متغير
وابسته (مشارکت سياسي) با شاخصهايي مانند شرکت در انتخابات ،راهپيمایها ،تجمعات سياسي ،تبليغ برای احزاب ،گفتگو با
ديگران در حوزه مسائل سياسي ،پيگيری اخبار سياسي ،ارتباط معناداری وجود دارد .همچنين مصرف برنامههای سياسي شبکههای
رسانه ملي بر مشارکت سياسي شهروندان مستقيم و تاثير برنامههای سياسي شبکههای ماهوارهای بر مشارکت سياسي آنان معکوس
است .شوهاني در سنجش و تحليل ميزان تاثير سرمايه اجتماعي بر مشارت سياسي مردم ( )1398با اين فرض که سرمايه اجتماعي
نقش اساسي در مشارکت سياسي دارد ،سرمايه اجتماعي را با سه شاخص شبکهها و روابط اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و همبستگي
اجتماعي مورد سنجش قرارداده است .يافتهها نشان داده که بين اعتماد اجتماعي ،شبکههای روابط اجتماعي ميان مردم ،انسجام و
همبستگي اجتماعي و مشارکت سياسي رابطه معناداری وجود دارد .همچنين به هر ميزان از سطح خانواده به سطح خويشاوندان،
همکاران ،هم محليها ،همشهريان و هموطنان حرکت کنيم از ميزان سرمايه و اعتماد اجتماعي کاسته ميشود.
ليپست )1976( 1در اثر "مرد سياسي" با استفاده از يافتههای آماری درخصوص ويژگيهای اجتماعي رأی دهندگان و مشارکت
کنندگان در فعاليتهای سياسي و طبقهبندی آنها به دو گروه (مشارکتباال و مشارکتپايين) به تدوين قواعد آن در زمينه علل
شرکت در انتخابات ميپردازد .عوامل اجتماعي و زمينهای مورد بررسي ليپست عبارت از :سن ،درآمد ،تعليم و تربيت ،نژاد ،جنس،
اقامت ،شرايط اجتماعي ،تأهل و عضويت در سازمانها ميباشد.
بتهام ،معتقد است برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه از نمادهای دموکراسي و مشروعيت نظامهای سياسي است .رقابت در انتخابات،
عمدهترين ابزاری است که مقامات حکومتي را ناگزير به پاسخگويي در برابر مردم و پذيرش نظارت آنها ميکند.
1. Lipst
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کارکرد مهم ديگر ،تضمين برابری سياسي ميان شهروندان هم در زمينه دستيابي به سمتهای حکومتي و هم در مورد ارزش رای
آنها است .بالينکسي و الراکي ( )2015درانتخابات با حکم اکثريت ،نظام انتخاباتي با نظام رایگيری را ساز وکار و ساختاری از
سوی نظام حاکم ميداند تا فرايند انتخابات در مقياس های ملي و فروملي مشخص شود .وی معتقد است که چارچوب و سامانه
انتخابات کشورها به نوع نظام حاکم بر آن کشور بستگي دارد .يعني نظام حاکم مقياس (سطح) و فرايند (چگونگي) دخالت و
مشارکت شهروندان درجامعه را مشخص ميکند.
با توجه به پژوهشها و مطالعات مورد بررسي در حوزه مشارکت سياسي ،تحققات صورت گرفته به بررسي نقش عوامل مختلف
از جمله توسعه يافتگي سياسي ،طايفه گرايي و قوميت ،رسانهها ،سرمايه اجتماعي ،اعتماد سياسي ،آگاهي سياسي ،پايگاه اقتصادی
اجتماعي و متغيرهای زمينهای در مشارکت سياسي پرداختهاند  .با توجه به بيان نظری تحقيق ،در اين مطالعه مشارکت سياسي
شهروندان شهرستانهای کاشان و آران و بيدگل تاثير مولفههايي چون ويژگي های شخصيتي ،اعتماد به نظام سياسي ،سرمايه
اجتماعي ،آگاهي سياسي ،دينداری و جامعه پذيری سياسي مورد پژوهش قرار گرفته است .نکته قابل توجه تفاوت اين تحقيق با
ساير پژوهشها در حوزه مشارکت سياسي است و آن نگاه مقايسهای بين دو شهرستان همجوار کاشان و آران و بيدگل ميباشد.
 -3روش تحقیق:
از بين روشهای تعريف شده صاحبنظران علوم اجتماعي ،روش تحقيق حاضر را بايد از نوع پيمايشي دانست .اصل مهم پيمايش
1

از نظر وايزبرگ 2و براون 3اين است که «اگر ميخواهيد بدانيد مردم چگونه ميانديشند بايد از خود آنها بپرسيد» (قاسمي:1380،
 .) 159در اين پژوهش نيز به منظور آگاهي از نگرش مردم درباره متغيرهای مختلف ،پرسشهای متعددی طرح شده و پاسخهای
آنان به عنوان قلب يا موتور تحقيق حاضر به شمار ميروند .همچنين در تحقيق پيمايشي ،اطالعات مربوط به يک فرد مد نظر نبوده،
بلکه اطالعات به صورت گروهي تجزيه و تحليل شده و محقق با آمارهای کلي سر و کار دارد .اين ويژگي نيز در تحقيق حاضر
وجود دارد .از نظر گيدنز در تحقيق پيمايشي پژوهشگر برای کشف عقايد ،افکار ،ادراکات و ترجيحهای افراد مورد نظر از پرسشنامه
و مصاحبه استفاده ميکند .روش پيمايش ،گردآوری مؤثر دادهها در مورد تعداد انبوهي از افراد را ممکن ميسازد و اجازه ميدهد
بين جوابهای پاسخگويان مقايسههای دقيق انجام شود (گيدنز .)732:1373 ،در اين پژوهش ابزار گردآوری اطالعات کتابخانهای
و پرسشنامه ميباشد .شهروندان در سنين بيست و يک سال به باالی شهرستانهای کاشان و آران و بيدگل ،جامعه آماری اين
پژوهش را تشکيل ميدهند .بر اين اساس واحد تحليل در پژوهش حاضر «فرد» ميباشد و با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای،
دو شهرستان کاشان و آران و بيدگل به صورت تصادفي مورد بررسي قرار گرفتهاند .حجم نمونه  870نفر در نظر گرفته شد که به
نسبت جمعيت ،حدود يک سوم پرسشنامه ها در شهرستان آران و بيدگل و دو سوم آن در شهرستان کاشان توزيع گرديد .از اين
تعداد  834پرسشنامه دريافت و مورد بررسي قرار گرفت .برای تحليل اطالعات از نرم افزار  SPSS23استفاده شده است که در
آنها با استفاده از جداول و نمودارها و انواع آزمونهای آماری و ضرايب همبستگي روابط متغيرها مورد بررسي قرار گرفتهاند.
همچنين از نرمافزار  Wordبرای تايپ و تهيه جداول استفاده گرديده است.
به منظور بررسي و تعيين اعتبار و روايي مقياسهای پرسشنامه از روش آزمون آلفای کرونباخ 4استفاده شده است.
مقدار آلفا در دامنه  1 -0است؛ به طوری که از طريق اين ضريب به پايداری دروني گويهها پي برده ميشود .اگر اين ضريب صفر
باشد ،بيانگر عدم پايايي کامل گويهها و اگر يک باشد ،روايي کامل را نشان ميدهد .در جدول زير ميزان اعتبار هر يک از
مقياسهای تحقيق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نشان داده شده است.
1. Survey
2. Weisberg
3. Brown
4. Cronbachs coefficient Alpha
مناسبترين آزمون برای تعيين مناسب بودن دادهها برای تحليل عامل ،ضريب آلفای کرونباخ است .معنيداری اين آزمون نشانگر قابليت دادهها برای تحليل عامل است.
ضريب کرونباخ آلفا بين صفر تا يک تغيير مينمايد و معموالً زماني که باالتر از  0/70باشد روايي طيف را مورد قبول تلقي مينمايد.
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جدول ( :)1نتايج آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش اعتبار و روايي متغيرهای تحقيق
ردیف

آلفای کرونباخ

نام متغیر

1

سرمايه اجتماعي

./863

2

تقديرگرايي

./892

3

سنت گرايي

./759

4

اعتماد به نظام سياسي

./921

5

آگاهي سياسي

./841

6

مشارکت سياسي

./928

 -4یافتههای پژوهش:
در اين بخش ابتدا به متغيرهای م ستقل تحقيق شامل ويژگي های شخ صيتي ،اعتماد به نظامي سيا سي ،سرمايه اجتماعي ،آگاهي
سياسي و جامعهپذيری سياسي پرداخته شده است و پس از آن متغير وابسته تحقيق يعني مشارکت سياسي مورد بررسي قرار گرفته
است.
الف) متغیرهای مستقل:
 -1متغیرهای زمینهای
منظور از متغيرهای زمينهای ،عمدتاً عوامل مشخص و نسبتاً پايدار ساختار اجتماعي يعني ويژگيهای فردی و خانوادگي نظير سن،
جنس ،وضعيت تأهل ،تحصيالت ،اشتغال و محل سکونت است .بر اساس ديدگاه بالمر 1متغيرهايي مثل سن ،جنس و طبقه اجتماعي
[و ساير متغيرهای زمينهای] از طريق فرايند جامعه پذيری بر افراد تأثير ميگذارند .افراد در جامعه ياد ميگيرند که چه نوع رفتاری
به عنوان مرد يا زن يا عضو طبقه باال يا پايين از آنها انتظار ميرود(بالمر .)219:1972،برای سنجش متغيرهای سن و وضعيت تأهل
به طور مستقيم و با استفاده از تک پرسش در پرسشنامه اقدام گرديده است.
نتايج پژوهش نشان ميدهد که ترکيب جنسيت پاسخگويان در شهرستانهای کاشان و آران و بيدگل به ترتيب  50.3و  43.5درصد
مرد و  49.7و  56.5درصد زن ميباشند .وضعيت اشتغال در اين دو شهرستان به ترتيب  53.6و  41.5درصد شاغل و  46.4و 58.5
درصد غيرشاغل ميباشند .وضعيت تاهل پاسخگويان در شهرستان کاشان  38.5درصد مجرد و  61.5درصد متاهل و در شهرستان
آران وبيدگل  48.6درصد مجرد و  51.4درصد متاهل ميباشند که رابطه بين اشتغال و وضعيت تاهل را نيز ميتوان مالحظه نمود.
همچنين وضعيت تحصيالت در سه مقطع زيرديپلم ،فوقديپلم و ليسانس و نهايتا فوقليسانس و باالتر در شهرستان کاشان به ترتيب
 9.9 ،15.1و  42.5درصد ميباشد و در شهرستان آران و بيدگل به ترتيب  11 ،17.4و  40.3درصد ميباشد .در جدول زير محل
سکونت پاسخگويان نشان داده شده است:
جدول ( :)2توزيع فراواني و درصدی پاسخگويان بر مبنای محل سکونت
محل سکونت

فراوانی

درصد

درصد خالص

درصد تجمعی

کاشان

610

73.1

74.5

74.5

آران وبيدگل

209

25.1

25.5

100

بيپاسخ

15

1.8

جمع

834

100

1. Blumler, J. G
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بر اساس يافتههای جدول فوق 74.5 ،درصد از پاسخگويان ساکن کاشان و  25.5درصد ساکن آران و بيدگل بودهاند.
 -2ویژگیهای شخصیتی
ويژگيهای شخ صيتي افراد ،نوع گرايشها ،نگرشها و ويژگي های ا سا سي شخ صيت فرد چون اجتماعي بودن ،برونگرايي و
نظاير آن ميباشددد .مشددارکت سددياسددي بر طبق ويژگيهای شددخصددي افراد فرق ميکند .شددخصدديتهای اجتماعيتر ،مسددلطتر و
برونگراتر بيشددتر احتمال دارد که از نظر سددياسددي فعال باشددند (غفاری هشددجين و همکاران211 :1389،و  .)212پژوهشددگران
ويژگي های تقديرگرايي ،گذشدددته گرايي ،خاص گرايي ،عدم خود اتکايي و بيگانگي اجتماعي را به عنوان عوامل بازدارنده
مشارکت قلمداد ميکنند .متقابال خردگرايي ،آيندهگرايي ،نوگرايي ،عامگرايي ،خوداتکايي و عدم بيگانگي اجتماعي را به عنوان
ويژگيهای متناسب با وضعيت مشارکت ميدانند(نيازی.)127 :1380 ،
 -1-2تقدیرگرایی /خردگرایی
راجرز 1ت قديرگرايي را به در جه ای از درك فرد نسددد بت به عدم توا نايياش در مورد کنترل آي نده تعريف کرده اسددددت
(شددجاعي .)48:1384،در اين تحقيق برای سددنجش تقديرگرايي ،با توجه به الگوی کوهن ( )1997و پژوهش نيازی ( ،)1381از 7
گويه در قالب طيف ليکرت استفاده شده است .در جدول زير ميانگين تقديرگرايي شهرستانهای مورد مطالعه را به تفکيک نشان
ميدهد.
جدول ( :)3مقايسه تقديرگرايي در شهرستانهای مورد مطالعه
آزمون لون برای

آزمون  tبرای برابری میانگین

برابری واریانسها

واریانس

خطای
استاندارد

انحراف معیار

میانگین

شهرستان

تقاوت میانگین معناداری درجه آزادی خروجی tمعناداری fخروجی

ویژگیهای
شخصیتی

میانگین

.34111

-.73125

.032

814

-2.414

.33107

-.73125

.028

375.677

-2.209

.343

.900

برابری واريانس
عدم برابری
واريانس

4.30235

12.4910

کاشان

4.04932

13.2222

آران و بيدگل

تقديرگرايي

بر اساس يافتههای تحقيق ،تقديرگرايي در شهرستان کاشان  12.49درصد و در شهرستان آران وبيدگل  13.22درصد و در نتيجه
بيشتر از کاشان ميباشد.
 -2-2سنتگرایی /نوگرایی
سنت وسيله ای است که از طريق آن هر کودك چيزی از رسوم اخالقي و ذخيره دانش متراکم و تعصب نياکانش را فرا ميگيرد.
به عبارت ديگر سنت وجهي از رفتار يا معياری ا ست که از طريق گروهي مجزا از فرد پديد ميآيد و در جهت ت شديد آگاهي و
همبسددتگي گروهي عمل ميکند .در اين پژوهش برای سددنجش ميزان سددنتگرايي افراد از تسددت سددنجش سددنتگرايي دی .ای.
دواس اسدددتفاده شدددده اسدددت (دواس .)248:1376،عالوه بر آن ،برای افزايش اعتبار تسدددت از برخي از گويههای تسدددت ميزان
تغييرپذيری افراد از ملوين کوهن ( )636:1997اسددتفاده گرديده اسددت .مجموعه گويههای مورد نظر در اين رابطه در قالب طيف
ليکرت ارائه گرديده ا ست .در مجموع يافتههای تحقيق ن شان ميدهد که سنتگرايي در شهر ستان کا شان  12.99در صد و در
شهرستان آران و بيدگل  13.86درصد و باالتر از کاشان ميباشد.
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جدول ( :)4مقايسه سنتگرايي در شهرستانهای مورد مطالعه
آزمون لون برای برابری

آزمون  tبرای برابری ميانگين

واريانسها

خطای استاندارد

تفاوت

ميانگين

ميانگين

.26529

-.87459

.001

.26319

-.87459

-3.323 360.943 .001

ميانگين

درجه
آزادی
814

خروجي tميانگين
.929

-3.297

انحراف

واريانس

معيار

fخروجي
.008

ميانگين شهرستان

ويژگيهای
شخصيتي

برابری واريانس  12.9901 3.31065کاشان
عدم برابری
واريانس

13.8647 3.25771

آران و

سنتگرايي

بيدگل

جدول ( :)5اعتماد به نظام سياسي
اعتماد به نظام سیاسی

محل سکونت
کاشان
آران و بيدگل
جمع

جمع

کم

متوسط

زیاد

فراواني

223

215

171

609

درصد

36.6

35.3

28.1

100

فراواني

57

78

72

207

درصد

27.5

37.7

34.8

100

فراواني

280

293

243

816

درصد

34.3

35.9

29.8

100

بررسي تفاوت ميانگين ميزان سنتگرايي و تقدير گرايي شهروندان ساکن در دو شهرستان کاشان و آران و بيدگل بيانگر اين امر
است که تقديرگرايي و سنت گرايي شهروندان آران و بيدگلي به ترتيب با ميانگين  13.22و  13.86نسبت به تقديرگرايي و
سنتگرايي شهروندان کاشاني به ترتيب با ميانگين  12.49و  12.99بيشتر ميباشند .نتايج آزمون  tنيز بيانگر معناداری اين تفاوت
به لحاظ آماری ميباشد.
 -3اعتماد به نظام سیاسی
اعتماد سيا سي باال در جامعه ،موجب اجرای مقررات و قوانين از سوی مردم ،پ شتيباني و حمايت از نظام سيا سي و کن شگران آن،
حمايت مردم از م سئولين ،دفاع از ک شور در زمانهای مورد نياز و تالش بي شتر برای سازندگي ،ر شد و تو سعه مي شود .مجموعه
گويه های مورد نظر در اين رابطه در قالب طيف ليکرت ارائه گرديده اسدددت .جدول زير ميزان اعتماد به نظام سدددياسدددي در دو
شهرستان مورد مطالعه را نشان ميدهد.
بر ا ساس يافتههای تحقيق ،اعتماد به نظام سيا سي در بين پا سخگويان شهر ستان کا شان در حد متو سط و زياد به ترتيب  35.3و
 28.1درصد و در بين پاسخگويان شهرستان آران و بيدگل در حد متوسط و زياد به ترتيب  37.7و  34.8درصد ميباشد که نشان
ميدهد شهروندان اين شهرستان از اعتماد باالتری نسبت به نظام در مقايسه با شهرستان کاشان برخوردار ميباشند.
 -4سرمایه اجتماعی
سرمايه اجتماعي با متغيرهای شناخته شدهای همچون اعتماد ،آگاهي ،نگراني درباره ديگران و مسائل عمومي ،مشارکت در مسائل
عمومي و انسجام ،همبستگي گروهي و همکاری ارتباط دارد (تاجبخش .)29 :1384 ،پاتنام معتقد است که سرمايه اجتماعي آن
دسته از ويژگيهای زندگي اجتماعي ،شبکهها ،هنجارها و اعتماد است که مشارکتکنندگان را قادر ميسازد تا به شيوهای موثرتر
اهداف خود را تعقيب نمايند (جان فيلد .)55 :1386 ،ابعاد سرمايه اجتماعي از ديدگاه پاتنام شامل وجود مجموعهای متراکم از
سازمانها و شبکههای اجتماع محلي؛ سطوح باالی تعهد مدني يا مشارکت در شبکههای اجتماعي محلي؛ هنجارهای تعميميافته
محلي مربوط به اعتماد و کمک متقابل بين اعضای اجتماع محلي و اينکه آيا آنها يکديگر را به لحاظ شخصي ميشناسند يا خير
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ميباشد (سعادت .)203 :1385 ،از طرفي ديگر ،سرمايه اجتماعي بر کيفيت مشارکت سياسي موثر است(تاجيک و جعفری:1387،
 .)174نيوتن 1استدالل مي کند که اعتماد به نهادهای سياسي مبتني بر عملکرد نظام سياسي است و تحت تاثير عواملي چون فساد
سياسي ،تورم ،بيکاری ،ناتواني نظام سياسي قرار دارد (سردارنيا و قدرتي.)144 :1388،
در اين پژوهش ،جهت سنجش سرمايه اجتماعي شهروندان مطابق نظريه ناهاپيت و گوشال ( )1998در سه بعد شناختي ،ارتباطي و
ساختاری ،در جامعه آماری استفاده شده است .اين پرسشنامه حاوی  34سئوال است که سرمايه اجتماعي را در سه سطح شناختي
(مشارکت ،اعتماد ،نگرشها و تعهدات موجود در مجموعه) با  10سئوال ،ساختاری (تصميمگيری ،ساختارها و فعاليتهای گروهي
در جامعه) با  15سئوال و ارتباطي (ارتباطات درونگروهي و برونگروهي ،کميت و کيفيت آنها) با  9سئوال مورد سنجش قرار
ميدهد (رجبي گيالن و همکاران .)98 :1392،عالوه بر اين ،جهت افزايش روايي و دقت در سنجش مفهوم سرمايه اجتماعي از
برخي گويههای پژوهش شيری و همکاران ( 67 :1393و  )68نيز استفاده شده است .طبق جدول زير سرمايه اجتماعي درحد زياد
شهرستان کاشان  28.7درصد و در شهرستان آران و بيدگل  31.6درصد ميباشد.
جدول ( :)6سرمايه اجتماعي
جمع

سرمایه اجتماعی
زیاد

متوسط

کم

610

175

324

111

%100

%28.7

%53.1

%18.2

209

66

115

28

%100

%31.6

%55.0

%13.4

819

241

439

139

%100

%29.4

%53.6

%17.0

شهرستان
کاشان
آران و بيدگل
جمع

بر اساس يافتههای تحقيق ،سرمايه اجتماعي در شهرستان کاشان  70.6درصد و در شهرستان آران و بيدگل  71.8درصد ميباشد
که با  1.2درصد سرمايه اجتماعي بيشتر ،باالتر از کاشان قرار گرفته است.
جدول ( :)7ميانگين متغير سرمايه اجتماعي در شهرستانهای مورد مطالعه
خطای

انحراف معیار

میانگین

تعداد

.43080

10.63991

70.6672

610

کاشان

.65693

9.49708

71.8900

209

آران و بيدگل

استانداردمیانگین

محل سکونت

متغیر
سرمايه اجتماعي

 -5آگاهی سیاسی
در جدول زير ميزان آگاهي سياسي شهروندان در قالب گويههای مورد بررسي ارائهشده است .بر اساس جدول زير ميزان آگاهي
سياسي شهروندان شهرستان کاشان درحد کم ،متوسط و زياد به ترتيب  44.1 ،32.2و  23.6درصد ميباشد و در شهرستان آران و
بيدگل به همان ترتيب  35.4 ،25.4و  39.2درصد ميباشد .به عبارت ديگر مجموع متوسط و زياد در کاشان  67.7درصد و در
شهرستان ديگر  74.6درصد ميباشد .بر اين مبنا شهروندان آران و بيدگل از آگاهي سياسي باالتری به نسبت شهروندان کاشان
برخوردار ميباشند.
1. Newton
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جدول ( :)8ميزان آگاهي سياسي
میزان آگاهی سیاسی

محل سکونت
کاشان

شهر

آران و بيدگل
جمع

جمع

کم

متوسط

زیاد

فراواني

197

269

144

610

درصد

32.3

44.1

23.6

100

فراواني

53

74

82

209

درصد

25.4

35.4

39.2

100

فراواني

250

343

226

819

درصد

30.5

41.9

27.6

100

 -6دینداری
دينداری به رفتار ديني در برابر باورها و اعتقادات اشددداره دارد .اين مفهوم بيانگر کيفيت رفتاری اسدددت که شدددخص ديندار با آن
تعريف ميشدددود(غالمزاده بهبهاني .)37:1385،در اين پژوهش برای سدددنجش ميزان دينداری پاسدددخگويان ترکيبي از گويههای
تحقيق مح سني 1375( 1برگرفته از جاراللهي )89:1383،و مقياس سنجش دينداری شجاعيزند ( )1381جهت افزايش روايي و با
استفاده از  12گويه مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه به مجموع گويههای فوق و تقسيم دامنه تغييرات جامعه آماری به عدد
سه با فوا صل برابر ،مجموع و ضعيت دينداری شهروندان دو شهر ستان به د ست آمده ا ست .بر ا ساس يافتههای پژوهش ،ميزان
دينداری  14.3درصدد از شدهروندان درحد کم 42.1 ،درصدد درحد متوسدط و  43.6درصدد درحد زياد ميباشدد .در جدول زير
ميانگين متغير دينداری بين شهروندان دو شهرستان نشان داده شده است.
جدول ( :)9توزيع فراواني و درصدی ميزان دينداری
موارد

فراوانی

درصد

درصد خالص

درصد تجمعی

کم

119

14.3

14.3

14.3

متوسط

350

42.0

42.1

56.4

زياد

363

43.5

43.6

100

بيپاسخ

2

.2

جمع

834

100

بر اساس يافتههای جدول فوق ،ميانگين دينداری بين شهروندان کاشان  27.3درصد و بين شهروندان آران و بيدگل  26.6درصد
ميباشد .بر اين مبنا دينداری شهروندان کاشان بيشتر از شهروندان آران وبيدگل ميباشد.
جدول ( :)10ميانگين دينداری دو شهرستان
خطای استاندارد میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد

شهر

.26591

6.56738

27.3016

610

کاشان

.41871

6.02415

26.6377

207

آران و بيدگل

متغیر
دينداری

 .1اعتبار معرفهای بکار برده شده در پژوهشي ملي با عنوان «بررسي آگاهيها ،نگرشها و رفتارهای اجتماعي -فرهنگي در ايران» فصل يازدهم :رفتارهای مذهبي که
توسط آقای منوچهر محسني انجام گرفته است ،تأييد شده است .مجری محترم طرح در ابتدای اين فصل توضيح ميدهد که «به دليل دشواریهای پرسش و کسب اطالع
دقيق در اين زمينه ،بر اساس تجربيات طرحهای گذشته و نيز نتايج آزمون اوليهی پرسشنامه ،حوزهی پرسش به چند موضوع مرتبط با برخي از مستحبات مذهبي اختصاص
يافت که کسب اطالع از آن در مقايسه با بسياری موارد ديگر ،هم به سهولت بيشتری امکانپذير است و هم احتمال اخذ پاسخهای مبتني بر عينيات بيشتر است».
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 -7جامعه پذیری سیاسی
متغير جامعهپذيری سياسي با استفاده از  18گويه مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه به مجموع گويهها و تقسيم دامنه تغييرات
جامعه آماری به عدد سه با فواصل برابر ،ميزان جامعهپذيری سياسي مجموع شهروندان دو شهرستان به دست آمده است.
جدول ( :)11توزيع فراواني و درصدی ميزان جامعهپذيری سياسي

موارد

فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی

کم

228

27.3

27.4

27.4

متوسط

390

46.8

46.8

74.2

زياد

215

25.8

25.8

100

بيپاسخ

1

.1

جمع

834

100

بر اساس يافتههای پژوهش ،ميزان جامعهپذيری سياسي  27.4درصد از شهروندان در حد کم 46.8 ،درصد در حد متوسط و 25.8
درصد در حد زياد ميباشد.
دقت در ميزان مشارکت سياسي زياد در بين شهروندان بيانگر اين امر است که با افزايش ميزان جامعهپذيری سياسي شهروندان،
ميزان مشارکت سياسي در بين آنان نيز افزايش يافته است .به گونهای که ميزان مشارکت سياسي در حد زياد در بين شهروندان با
ميزان جامعهپذيری متوسط به ميزان 17.6درصد و جامعهپذيری سياسي زياد به ميزان 26.9درصد ميباشد.در مجموع ،همبستگي
بين دو متغير فوق بر مبنای ضريب همبستگي پيرسون با ( r=0/344و  )sig=0/000مورد تأييد قرار گرفته است .لذا با افزايش
جامعهپذيری سياسي شهروندان ،مشارکت سياسي نيز روند صعودی داشته و از  7.2درصد به  26.9درصد در حد زياد ميرسد که
رشد بيش از  3.7درصدی را شاهد هستيم .بنابراين با افزايش جامعهپذيری سياسي ،مشارکت سياسي نيز روند صعودی دارد .در
جدول زير ميانگين جامعه پذيری سياسي شهروندان دو شهرستان نشان داده شده است.
جدول ( :)12ميانگين جامعه پذيری سياسي دو شهرستان
خطای استاندارد

انحراف معیار

میانگین

تعداد

شهر

.30618

7.56200

36.5951

610

کاشان

.49936

7.20184

37.2260

208

آران و بيدگل

میانگین

متغير
جامعه پذيری سياسي

بر اساس يافتههای جدول ،ميزان جامعه پذيری شهروندان کاشان  36.5درصد و بين شهروندان آران و بيدگل  37.2درصد ميباشد.
بنابر اين شهروندان آران و بيدگل از جامعه پذيری بيشتری به نسبت شهروندان کاشان برخوردار ميباشند.
ب-متغیر وابسته:
 مشارکت سیاسیمشددارکت سددياسددي از لحاظ کمي و کيفي متاثر از عوامل مختلفي اسددت .آلموند و پاول عوامل تحصدديالت و پايگاه اقتص دادی را
موجب فعالتر شدددن در سددياسددت ميدانند و اسددميت مبتني بر نظريه بسدديج ،مشددارکت را نتيجه فعاليت احزاب ميداند .وی معتقد
اسددت که ويژگيهای فردی نقش چنداني در مشددارکت ندارند و اين احزاب و گروههای سددياسددي هسددتند که موجبات مشددارکت
سيا سي گ سترده را فراهم ميکنند (ا سميت .)58 :1378 ،عليايحال در اين پژوهش م شارکت سيا سي شهروندان به عنوان متغير
وابسته در قالب  14گويه مورد بررسي قرار گرفته است .در جدول زير ميزان مشارکت شهروندان بر مبنای شهرستان محل سکونت
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آنان مورد بررسي قرار گرفته است .بر اساس يافتهها ،ميزان م شارکت سياسي درحد زياد در بين شهروندان ساکن در شهر کاشان
 13.9درصددد ميباشددد .اين ميزان در بين شددهروندان سدداکن در آران و بيدگل به  25.9درصددد افزايش يافته اسددت .متقابالً ،ميزان
مشارکت سياسي کم در بين شهروندان کاشاني با  54درصد بيش از شهروندان آران و بيدگلي با  32.8درصد ميباشد.
جدول ( : )13ميزان مشارکت سياسي شهروندان بر مبنای محل سکونت

مشارکت سياسي

محل سکونت
کاشان
آران و بيدگل
جمع

متوسط زیاد

کم

جمع

فراواني

327

195

84

606

درصد

54.0

32.2

13.9

100

فراواني

66

83

52

201

درصد

32.8

41.3

25.9

100

فراواني

393

278

136

807

درصد

48.7

34.4

16.9

100

بر اين مبنا بر اساس نتايج شاهد تفاوت ميزان مشارکت سياسي در بين شهروندان دو شهر ميباشيم .جهت بررسي معناداری اين
تفاوت از آزمون  tاستفاده شده است .نتايج اين آزمون با مقدار  tبرابر با  -5.189و  sig=0.000بيانگر تفاوت معنادار ميزان مشارکت
سياسي در بين شهروندان اين دو شهر ميباشد.
جدول ( :)14نتايج آزمون  tتفاوت مشارکت سياسي در بين شهروندان کاشان و آران و بيدگل
انحراف معیار

میانگین

تعداد

محل سکونت

8.87686

25.1271

606

کاشان

9.10550

28.9005

201

آران وبيدگل

ميانگين و انحراف استاندارد مشارکت سياسي در
بين شهروندان شهرهای کاشان و آران و بيدگل

آزمون لون

آزمون  tبرای برابری میانگین

خطای استاندارد میانگین

تفاوت میانگین

معناداری

.72721

-3.77343

.000

.73656

-3.77343

.000

خروجی

درجه
ازادی
805

t
-5.189

-5.123 334.965

میانگین

خروجی
f

.530

.395

tنتايج آزمون

برابری واريانسها
عدم برابری واريانسها

مشارکت سياسي

 -8نتیجهگیری:
در هر جامعه ای ،داليل متفاوت شهروندان برای مشارکت سياسي يا عدم مشارکت وجود دارد و جامعه مورد بررسي نيز از اين امر
مستثنا نيست .تحليل فضايي مشارکت عالوه بر کمک به شناخت دقيقتر عوامل و زمينههای تاثيرگذار بر آن ،ديدگاه فضايي خاصي
را ارائه ميکند که طي آن مشخص ميشود هر منطقه چه نوع رويکردی به مشارکت و انتخابات بعنوان نماد آن داشتهاند .انتخابات
از مولفههای اصلي مشارکت همگاني ،همراه با احساس مسئوليت شهروندان در اداره کشور ميباشد .لذا بررسي اليههای اجتماعي
انتخابات و فهم اينکه افراد ،گروهها و اقشار اجتماعي چه رفتاری درانتخابات بروز ميدهند از اهميت بسزايي برخورداراست .بررسي
قشر جوان که گاه بعنوان نسل  Xاز آنها ياد ميشود ،شبکههای اجتماعي ،رای اوليها ،مناطق روستايي و شهری از اهميت بسزايي
در بحث مشارکت سياسي و انتخابات هستند .در ارتباط با الگوی فضايي مشارکت سياسي انتخاباتي ،رويکردهای نظری متفاوتي
از سوی صاحبنظران ارائه شده است .از اين بين ميتوان به نظريه هويتحزبي ،نظريه ايدئولوژی مسلط ،اثربخشي سياسي ،نظريه
هزينه فايده (دال) ،سلسله مراتب نيازها (اينگلهارت) ،مکتب شيکاگو ،طبقه اجتماعي و عوامل فردی دخيل در رایدهي اشاره کرد.
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شناسايي عوامل موثر در کاهش يا افزايش مشارکت سياسي ،اين امکان را به برنامهريزان سيستم سياسي ميدهد تا به حذف عوامل
کاهشدهنده و ايجاد و توسعه عوامل مثبت در ميزان مشارکت سياسي ،زمينه ثبات سياسي و استحکام سيستم را فراهم آورند.
مطالعه موقعيت و ويژگيهای يک مکان يا منطقه جغرافيايي به ما کمک ميکند تا تصوير بهتری از آن داشته باشيم .همچنين برای
درك کارکردها و نقشهايي که در زمينه مسائل سياسي اجتماعي اقتصادی و فرهنگي ميتواند بازی کند ،کمک خواهد کرد
(احمدی پور.)163 :1394،
الگوی فضايي شهرستانهای کاشان و آران و بيدگل واجد ابعاد مشابه و متفاوتي با يکديگر ميباشند .کاشان با بيش از 350000
نفر جمعيت و آران و بيدگل با بيش از  100000نفرجمعيت نسبت حدودی ي ک سوم را دارند .هر دو دارای بخش بزرگ صنعتي
و کشاروزی مي باشند .از لحاظ فرهنگ و آداب و رسوم نزديک به هم و هر دو مذهبياند .اما کاشان به نسبت امکانات شهری،
درماني و راههای دسترسي در وضعيت مطلوبتری قرار دارد و از بعد جذب گردشگرتاريخي ،طبيعي و مذهبي از موقعيت بهتری
برخوردار بوده و بعلت موقعيت اقتصادی و اجتماعي ،مهاجرپذيرتر و همچنين محل سکونتگاهي جامعه سنتي ،نيمه سنتي و مدرن
مشخصتر و به وضوح قابل رويت ميباشد .با توجه به جميع موارد و کاهش نقش همسايگي ،قوميتي و طايفهای در کاشان ،فرضيه
پژوهش بر مبنای تفاوت در ميزان مشارکت سياسي شهروندان اين دو شهرستان شکل گرفته است .گستردگي بيشتر جمعيت کاشان،
مهاجرپذيری آن ،کاهش نقش قوميت -طايفه به مفهوم عام گروه انساني که به واسطه تجربيات مشترك گردهم آمده و با يکديگر
در ارتباط باشند (قيصری ،)88 :1386 ،فضای جغرافيايي و محيطسياسي متفاوتي را به کاشان داده است.
سنت ،نظامهای خويشاوندی و اجتماعات محلي در جوامع سنتي نوعي از اعتماد را بوجود ميآورند .اين نوع اعتماد مستلزم تعامالت
چهره به چهره است تا افراد يکديگر را بشناسند و از اين رهگذر به هم اعتماد داشته باشند .به اعتقاد شوهاني مشارکت تحقق
نمييابد ،مگر با تحقق مولفههای سرمايه اجتماعي و سرمايه اجتماعي تحقق نمييابد ،مگر با تجلي شاخصهايي همچون اعتماد و
پيوندهای ميان افراد (شوهاني .)3 :1398،همچنين ،نظامهای خويشاوندی و شبکههای ارتباطي محدود و درونگروهي در کنار ساير
متغيرها در افزايش مشارکت سياسي شهروندان شهرستان آران و بيدگل موثر ميباشند .هورتون و کولي تعلق به گروه و تاثيرپذيری
از آن را زمينهساز کنش سياسي افراد ميدانند .آنها نه بدليل افکار خود بلکه بر اساس معيارهای دوستان و خانواده به فعاليت سياسي
مبادرت ميورزند .لذا افراد آنگونه ميانديشند که از نظر اجتماعي در آن به سر ميبرند (هاشمي و همکاران.)207 :1388،
يافتههای پژوهش نشان ميدهد که ميزان آگاهي سياسي در شهرستان آران و بيدگل  74.6درصد درحد متوسط و زياد به نسبت
 67.7درصد درحد متوسط و زياد شهرستان کاشان بيشتر است .همچنين اين شهرستان اعتماد بيشتری به نظام سياسي دارند و با
وجود حس رقابت شديد درون شهری بين منطقه آران و منطقه بيدگل حضور بيشتر در صحنهها و تجمعات گروهي همانند
هياتها ،راهپيمائيها و صندوقهای رای را به همراه دارد.
سرمايه اجتماعي مبتني بر مشارکت ،انسجام ،اعتماد و آگاهي اجتماعي ،توانايي سازماندهي جمعي و داوطلبانه برای رفع مشکالت
عمومي جامعه را بهمراه دارد (تاجبخش )10 :1384،وجود شبکههای مشارکت اجتماعي و سياسي در هرجامعه بيانگر ميزان سرمايه
اجتماعي آن جامعه است .هرچه اين شبکهها گستردهتر باشد ،سرمايه اجتماعي غنيتر است .تاجيک و جعفری معتقدند که سرمايه
اجتماعي بر مشارکت سياسي موثر است (تاجيک و جعفری .)174 :1387،به اعتقاد پاتنام ،اعتماد همکاری را تسهيل ميکند و هرچه سطح
اعتماد در جامعهای باالتر باشد ،احتمال همکاری هم بيشتر خواهد بود و خود همکاری نيز اعتماد ايجاد ميکند (پاتنام)65 :2000 ،
همچنين در پژوهش تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر مشارکت شهروندان شهرهای کاشان و آران و بيدگل ،وجود همبستگي
مثبت و معني داری بين سرمايه اجتماعي و مشارکت اجتماعي شهروندان با ميزان مشارکت سياسي را مورد تائيد قرار داده است
(حسن زاده .)1395ميانگين سرمايه اجتماعي در جدول فوق ميزان باالتر شهرستان آران و بيدگل با  71.8درصد را نشان ميدهد.
1. Horton and Gypsy
ج
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سنت گرايي و تقديرگرايي رابطه معکوس و دينداری رابطه مثبت و مستقيم با ميزان مشارکت سياسي شهروندان دارد .کاويانيراد
در جغرافيای انتخابات و در مبحث خاستگاه آراء ديني و مذهبي معتقد است که افرادی که آراءشان در اين بخش قرار ميگيرد با
اعتقاد به اينکه نفس رای دادن از واجبات شرعي است ،در مشارکت سياسي حضور فعال پيدا ميکنند .در بررسي رابطه بين ميزان
دينداری شهروندان و ميزان مشارکت سياسي آنان ،يافتهها بيانگر آن است که هرچه دينداری افزايش يابد از مشارکت کم آنها
کاسته ميشود .لذا بين دينداری و مشارکت سياسي رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد .همچنين يافتههای پژوهش نشان ميدهد که
ميزان دينداری شهروندان کاشان بيشتر و تقديرگرايي و سنتگرايي آنها کمتر از شهروندان آران و بيدگل ميباشد و لذا با در نظر
گرفتن رابطه فوقاالشاره ،مي بايست از مشارکت بيشتری به نسبت شهروندان آران و بيدگل برخوردار باشند .اما ميزان باالتر
متغيرهای اعتماد به نظام سياسي ،سرمايه اجتماعي ،آگاهي سياسي و جامعهپذيری سياسي شهروندان آران و بيدگل ،تاثيرگذاری
بيشتر اين متغيرها به نسبت تقديرگرايي ،سنت گرايي و دينداری بر ميزان مشارکت سياسي پاسخگويان آران و بيدگل را نشان
ميدهد .بررسي دادههای پژوهش و انجام فعاليتهای آماری ،فرضيه پژوهش را تائيد ميکند و نشان ميدهد که مشارکت درحدکم
شهروندان شهرستان کاشان  54درصد و شهرستان آران و بيدگل  32.8درصد ميباشد و مشارکت درحد زياد شهرستانهای فوق
به همان ترتيب به صورت  13.9درصد و 25.9درصد است .لذا شهروندان آران و بيدگل با مجموع مشارکت متوسط و زياد 67.2
و ميانگين  28.9درصد در برابر ميزان مشارکت متوسط و زياد  46.1و ميانگين  25.1درصد شهروندان کاشان از مشارکت بيشتری
برخوردار ميباشند .بر اساس آزمون  tتفاوت معناداری بين ميزان مشارکت سياسي شهروندان اين دو شهرستان ديده ميشود و
ضمن تائيد فرضيه پژوهش ،رابطه معناداری را در ميزان مشارکت سياسي اين دو شهرستان نشان ميدهد.
شناخت کامل از وضعيت ،کميت و کيفيت مشارکت سياسي در جامعه ايران دراين برهه از زمان ،شناسايي عدوامل مدؤثر در کاهش
و يا افزايش مشارکت سياسي افراد ،اين امکان را به برنامهريزان سيستم سدياسي مديدهد تدا با حذف عوامل کاهش دهنده و ايجاد
و توسعه عوامل مثبت در ميزان مشارکت سياسي زمينه ثبات سدياسي و اسدتحکام سديستم را فراهم آورند .مطالعه تطبيقي مشارکت
سياسي شهرستانهای مورد مطالعه ،نشان ميدهد که آگاهيسياسي ،اعتماد به نظام سياسي ،سرمايه اجتماعي ،جامعهپذيری سياسي،
با ميزان مشارکت سياسي رابطه معنادار و مستقيم داشته و با افزايش آنها مشارکت سياسي نيز روند افزايشي دارد .متغيرهای
فوقاالشاره ،نشان ميدهند که شهروندان شهرستان آران وبيدگل از مشارکت سياسي باالتری نسبت به شهروندان شهرستان کاشان
برخوردار ميباشند.
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