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 مشارکت انتخاباتی نوع فعالیت شغلی و

  هاي مختلف شغلی)(مقایسه گروه

  

  يآباد صالحابراهیم 

  

 )15/07/99 یرشپذ، تاریخ 15/09/98 یافتدر(تاریخ 

  

 چکیده

سو و مشارکت انتخاباتی از سوي دیگر، در ایران  رابطه مبهم و پیچیده نوع شغل از یک

با استفاده از روش پژوهش تطبیقی درون کشوري  کمتر موردتوجه قرارگرفته است. این مقاله

هاي مختلف شغلی، در سطح سیستمی در تالش است تا رابطه بین این دو را  و مقایسه گروه

حدودي دوره دوازدهم بررسی کند.  جمهوري دوره دهم و یازدهم و تا در انتخابات ریاست

تغیر مستقل تأثیر اساسی بر عنوان یک م هاي انتخاباتی به نتایج تحقیق نشان داد که دوره

شود.  هاي انتخاباتی در یک شاخص می مشارکت انتخاباتی دارد و این امر مانع از تجمیع دوره

دوره  دو در خصوصی مشاغل به نسبت دولتی مشارکت انتخاباتی در بین مشاغل

ن هاي محققان دیگر است. میزا جمهوري دهم و یازدهم پایین است که مغایر با یافته ریاست

و ها  . تکنسین2. کارکنان خدماتی و فروشندگان، 1مشارکت انتخاباتی مشاغل زیر کم است: 

  . کارگران ساده.4و  . متخصصان3، دستیاران

  

  مشاغل. مشارکت انتخاباتی، شهرستان، هاي انتخاباتی، ایران، دوره :مفاهیم اصلی

  

  و بیان مسئله مقدمه

اي در مباحـث   هـاي مهـم مشـارکت سیاسـی، جایگـاه ویـژه       عنوان یکی از گونه مشارکت انتخاباتی به

کـه بعـد از    طـور خـاص دارد. درحـالی    شناسی انتخابات بـه  جامعه طور عام و شناسی سیاسی به جامعه

 
  .استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران                                     salehabadi@pnu.ac.ir  
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متعدد در ایران هستیم؛ اما در مقایسه با پدیده سیاسی دیگـر ماننـد    انقالب، شاهد انتخابات متنوع و

 و در این زمینه با آثار غنی سرکار داریم؛ بررسی مشارکت انتخاباتیافتد  ندرت اتفاق می انقالب که به

. این آثـار  1نامه) انجام پذیرفته است در قالب غیر رساله و پایان( نه مشارکت سیاسی) در ایران کمتر(

؛ 1396آبـادي،   ؛ صالح1393آبادي،  حیدرآبادي و صالح( است 2تجربی هاي عمده نظري و داراي ضعف

  ).1399آبادي،  صالح

اسـت. در آثـار و    3تبیین مشارکت انتخاباتی بـر اسـاس نـوع مشـاغل     موضوع این مقاله، تحلیل و

 -از پایگـاه اجتمـاعی    يا عنوان مؤلفه تر پایگاه شغلی، هم به شغل و به عبارت دقیقتحقیقات خارجی 

میزان تـدقیقات  مثابه متغیري مجزا، مورد تحلیل قرارگرفته است؛ با این تفاوت که  اقتصادي و هم به

دهی، بسیار کمتر از آثار مربـوط بـه تحصـیالت و     رأي رابطه شغل با روشن ساختننظري معطوف به 

هاي پایگـاه، تـأثیر    عنوان یکی از مؤلفه است. در تحلیل شغل به حتی مؤلفه دیگر پایگاه، یعنی درآمد

در ایـن  وجه قرارگرفته است. دیگر پایگاه، یعنی درآمد و تحصیالت، موردت دو مؤلفه تعامل با شغل در

 
ي ها کتابها و رساله دانشجویان است.  نامه یانپامقاله است که مستخرج از  صورت به. بیشتر آثار منتشره در این زمینه 1

در قالب رساله و  8و  3تنها دو اثر شماره است (زیر  قرار بهمشارکت انتخاباتی، به ترتیب سال انتشار،  منتشرشده

  ):اند نشده نوشتهنامه  یانپا

، 1376در دوم خرداد دهندگان  شناسی تحوالت ارزشی، نگاهی به رفتارشناسی رأي جامعه)، 1380ربیعی، علی ( .1

  تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه

 ها، تـهران، انـتشارات سروش )، رفتار انتخاباتی در ایران: الگوها و نظریه1384( یدارابی، عل .2

  .ییزنان، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبا یاسیشناسی مشارکت س )، جامعه1386( نیمحمدحس، یپناه .3

  اتیزاسیون در ایران، تهران: نشر آگاه)، دموکر1386( ساعی، علی .4

سال  انتخابات در تهرانی شهروندان موردي مطالعه :ایران در یده يرأ رفتار )، تحلیل1391عبداهللا، عبدالمطلب ( .5

  صادق امام دانشگاه :، تهران1387-1388

 یرکبیرام، تهران: انتشارات شناسی مشارکت سیاسی جامعه)، 1391اهللا ( رحمتمعمار،  .6

شناسی  و جامعه نیشناسی د در حوزه جامعه يا (مطالعه یداري و رفتار انتخابات )، دین1392( يمهد، یرزائیم .7

  گستر یان)، تهران: سبز رایاسیس

  .شرکت سهامی انتشار، تهران: رفتار انتخاباتی مردم ایران)، 1395محسن (زاده،  شریف .8
شده است، توسط نویسنده این  یران در قالب کتاب نوشتهذکر است که بیشتر آثاري که در زمینه انتخابات در ا . قابل2

 ) و ساعی1391( )، معمار1391( )، عبداهللا1384( براي مثال، کتاب دارابی مقاله موردنقد و بررسی قرارگرفته شده است.

  ).1389ابراهیمی، ( ) نیز توسط مؤلف نقد شده است1386( ) و کتاب پناهی1396آبادي،  صالح( ) در کتاب مؤلف1386(
و همچنین در دسترس بودن اطالعات آماري، در این تحقیق اصطالح  ها دادهها و اقتضائات  یتمحدودبا عنایت به .  3

 یتفعالکه این اصطالح نیز براي منظور ما نارسا است): وضع  رود (هرچند یممشاغل و نوع شغل در معانی زیر بکار 

 یشغل)، وضعیت دار خانهو  ، جمعیت داراي درآمد بدون کارفعال، غیرفعال، شاغل، بیکار، محصل، دانشجویان(

اصطالح اشتغال، منزلت شغلی،  ازآنجاکهده گروه عمده شغلی). ( یشغل کارفرمایان، کارکنان مستقل و ...) و گروه عمده(

ین در ال پایگاه شغلی براي منظور ما نارسا هستند؛ ما ترجیح دادیم که از اصطالح مشاغل و نوع شغ موقعیت شغلی و

  مقاله استفاده نماییم.
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؛ کننـد  یباالتري نیز کسب مـ ي که دارندگان پایگاه شغلی باالتر، درآمدها شود یاستدالل م تحقیقات

دهی است. وانگهی، دارندگان پایگاه شـغلی بـاالتر، معمـوالً     که خود، یکی از منابع مؤثر در میزان رأي

دهـی بـه    ود، در تجمیع منابع نـافع بـراي رأي  خ نوبه واجد سطوح تحصیلی باالتري نیز هستند؛ که به

شغلی باالتر، مشارکت انتخابـاتی بـاالتري نیـز دارنـد،      ، دارندگان پایگاهیجه. درنتکند یها کمک م آن

سـطوح تحصـیلی و درآمـدي بـاالتري نیـز هسـتند؛ و ایـن         چراکه این دسته از افراد، معمـوالً واجـد  

  ).58-57: 1391معمار، دهند ( یعدتري براي مشارکت ممسا ها منابع ذهنی و عینی ها، به آن ویژگی

)، در شـروع بحـث رابطـه    1386( یاسـی سدر کتاب خـود بـا عنـوان مشـارکت      1میلبرث و گوئل

یـري و تفسـیر متغیـر شـغل نسـبت بـه       گ انـدازه بر مشـکالت   تأکیدمشارکت سیاسی و شغل، ضمن 

بهـام و کلـی بـودن تفکیـک سـنتی و      ي پایگاه اجتمـاعی و اقتصـادي)، ا  ها درآمد (مؤلفهتحصیالت و 

 هـا  پـژوهش ؛ مدعی هستند که بعضـی از  ها گزارشآبی و عدم اطمینان به  سفید و یقه قدیمی بین یقه

که سـایر   ها تمایل بیشتري به مشارکت دارند؛ درحالی یآبسفیدها نسبت به یقه  دهد که یقه یمنشان 

  ).159: 1386میلبرث و گوئل، دهد ( ینممطالعات رابطه خاصی نشان 

صورت تجربـی   ؛ در ایران نیز تاکنون تحقیقی بهدهد میپژوهشگر نشان  وجوي جستتا جایی که 

و نـوع شـغل را بررسـی نکـرده اسـت. بررسـی سـابقه        مشاغل و مستقل، رابطه مشارکت انتخاباتی با 

 د داشـته و دهد بیشتر این آثار بر اشتغال و عـدم اشـتغال تأکیـ    شود) نشان می بعداً ارائه می( تحقیق

اند تا تـأثیر انـواع مشـاغل و نـوع شـغل بـر        رفتار سیاسی شاغالن و بیکاران را مورد واکاوي قرار داده

آن ایـن   اي، ناسازگاري مهمـی در ایـن آثـار وجـود دارد و     مشارکت انتخاباتی را. باوجود چنین سابقه

که  انتخاباتی دارد؛ درحالی است که در بیشتر این تحقیقات اشتغال اثر فزاینده و مستقیم بر مشارکت

ناسـازگاري بـین نتـایج    ( گذارنـد. ایـن امـر    برخی تحقیقات به عدم رابطه معنادار این دو انگشت مـی 

تحقیقات و عدم اجماع در مورد نحوه تأثیرگذاري نوع شغل بر میزان مشـارکت) در حـالی اسـت کـه     

خاباتی انواع مشاغل و تأثیر نوع شـغل  در زمینه میزان مشارکت انت توجهی قابلاساساً در ایران تحقیق 

  بر میزان مشارکت وجود ندارد.

 یانتخابـات شـغل بـر مشـارکت     تأثیرگذاري). عدم اجماع تحقیقات خارجی بر نحوه 1با عنایت به 

مـدون   ). نبود اثـري جـامع و  2اند)،  یدهرسمیلبرث و گوئل در واکاوي سابقه تحقیقات به این نتیجه (

ي تحقیقـات در ایـن   ها افته). نتایج متضاد برخی از ی3 ت انتخاباتی در ایران ودر زمینه میزان مشارک

دارنـد یـا    ریتـأث زمینه، این مقاله درصدد بررسی این امر است که آیا نوع شغل در مشارکت انتخاباتی 

، مشـارکت انتخابـاتی تغییـر    شهرسـتان و با افزایش و یا کاهش شاغالن یـک شـغل در سـطح     ؟خیر

صورت مجمل بیان و سـپس بـا نقـد     ؟ ما در بررسی این مهم، ابتدا مباحث نظري را بهکند یا خیر یم

 
1
. Milbrath, Lester W, Goel, M L 
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هـاي خـود    تعاریف عملیاتی خود از مشارکت انتخاباتی و شغل و نوع شغل، یافته ارائهسابقه تحقیق و 

  نماییم. یمرا گزارش 

  

  مباحث نظري

ی موردبررسـ کـه موضـوع    ییازآنجا. گردند یماجتماعی تحقیق ارائه  مسائلها در تبیین  یهنظرمعموالً 

ما، رابطه مشارکت انتخاباتی با انواع مشاغل و وضعیت شغلی است. مسئله مـا نیـاز بـه پاسـخ نظـري      

سازي و نظریه آزمایی.  یهنظرینجا ضرورت دارد، بررسی تجربی واقعیت اجتماعی است نه اندارد. آنچه 

صرفاً پاسخ نظـري   خواهیم نمیین کوشش علت) ماهیت موضوع، بدیهی است در ا( یلدلهمچنین به 

بیابیم؛ بلکه منظور در بحث حاضـر بیشـتر توضـیح و بحـث دربـاره رابطـه نـوع شـغل و          مسئلهبراي 

هـاي   پـردازان و همچنـین ارائـه مکانیسـم     یـه نظرمشارکت انتخاباتی و اهمیت ایـن مباحـث در بـین    

معانی و دالیل مشارکت و عدم مشـارکت   ها، یزهانگتواند در فهم کنش افراد ( یماست که  تأثیرگذاري

ی ادراکـی  شناس جامعهها در اینجا در خدمت  یهنظردیگر،  عبارت افراد نوعی) به محقق کمک نماید. به

  هستند؛ نه کشف قواعد و روابط بین متغیرها.

شـود،   یمـ هاي مشاغل کـه باعـث تسـهیل مشـارکت سیاسـی       کند برخی از ویژگی یمبیان  ١الن

  اند از: عبارت

  توسعه و استفاده از مهارت روشنفکري و اجتماعی که به سیاست مربوط است، .1

  فرصت تعامل با افراد همفکر، .2

  و سهم باالتر از متوسط در سیاست حکومتی داشتن .3

گوئـل،   نقش داشتن در مشاغلی که به خدمات عمومی مرتبط اسـت (بـه نقـل از: میلبـرث و     .4

1386 :159.(  

تأثیرگـذاري   هـاي  مکانیسـم رکت سیاسی و انتخاباتی، هرکدام در زمینه مشا شده انجامتحقیقات 

هـا بـا هـم همپوشـی      که برخی از آن اند نمودهشغل در یا بر تمایل به مشارکت انتخاباتی را مشخص 

ها و تحقیقـات محققـان چهـار معیـار زیـر را ارائـه نمودنـد تـا          یهنظردارد. میلبرث و گوئل با بررسی 

اغل در یک حرفه، در سیاست فعال خواهد شد یا نه؟ ایـن چهـار   تشخیص داده شود که آیا شخص ش

  اند از: معیار عبارت

  کند؟ و موانع زمانی، فرصتی براي فعالیت سیاسی فراهم می ها طرحآیا این شغل فارغ از  .1

هـاي (بیشـتر بـه لحـاظ کالمـی) اسـت کـه         یجادکننـده مهـارت  اآیا این شـغل مسـتلزم یـا     .2

  در سیاست باشد؟ استفاده قابل

 
1. Lane, Jan-Erik 
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ي که شاغالن بـه آن احسـاس کننـد کـه     ا گونه بهاز سیاست است و  متأثر کامالًیا این شغل آ .3

  یتشان مهم است؟موقعفعال شدن در سیاست براي حفظ و ارتقاي 

شـود؟   یمـ پـذیر   یبآسـ هـا   اگر شاغلین این شغل به سیاست مشغول شدند، موقعیـت آن  آیا .4

ارکت در سیاست متحمـل اضـطراب   دیگر، ممکن است که فرد شاغل به خاطر مش عبارت به

  ).161: 1386یا خطري شود؟ (میلبرث و گوئل، 

کنـیم و   یمـ پـردازان و محققـان اشـاره     یـه نظر مـوردنظر  هـاي  مکانیسـم در ادامه به برخی از این 

  نمایم: یم ارائهي خود از این مباحث را بند جمعیت درنها

باالتري نیـز  ي گاه شغلی باالتر، درآمدهاکه دارندگان پای کنند یاستدالل م 1وربا، شلزمن و برادي

دهی است. وانگهی، دارندگان پایگاه شـغلی   که خود، یکی از منابع مؤثر در میزان رأي کنند یکسب م

خود، در تجمیع منابع نـافع بـراي    نوبه باالتر، معموالً واجد سطوح تحصیلی باالتري نیز هستند که به

متخصصان، مستعدترند تا در  که کنند یاشاره مهمکارش  ومیلبرث کند.  یها کمک م دهی به آن رأي

هـاي فـردي و    تـر اسـت تـا مهـارت     محتمـل  متخصصـان  که بود این ها آن دهسیاست درگیر شوند. ای

با عطف توجـه بـه    2ولفینگر و رزنستون .اجتماعی الزم براي مشارکت سیاسی را در خویش بپرورانند

دهـی بیشـتري دارنـد تـا      ه کارکنان دولتـی احتمـال رأي  هاي عینی و انضمامی، دریافتند ک مکانیسم

مشاغل دیگري دارند؛ با این توضیح که کارکنان دولتی بـه خـاطر تمـاس بیشترشـان بـا       که ییها آن

 را متـأثر  شـان  اشـتغال سیاست و توجه بیشترشان به دستاوردهاي انتخابات (که شـاید تـداوم    رو قلم

هـا معتقدنـد،    ق رأي رونـد تـا دیگـر انـواع کارکنـان. آن     احتمال بیشتري دارد که پاي صـندو ) نماید

انتخاب کردن  با خواهند یها م و لذا آن دهد یها را تحت تأثیر قرار م حکومت، معیشت آن هاي یتفعال

اشـاره کردنـد کـه     3رزنستون و هانسـن . ، عقیده و نظر خویش را اعالم و اعمال نمایندشان نمایندگان

سیاسی است. از این منظر، سطح  هاي یدهیک محیط مهم براي انتقال ادر محل کار،  تعامل اجتماعی

 کـه  ییهـا  و انواع شبکه کنند یهاي مدنی که افراد در شغل اعمال م شغلی، رابطه تنگاتنگی با مهارت

بـراي   دارندگان سطوح شغلی باال در موقعیت بهتـري  رسد یدارد. لذا به نظر م شوند یها وارد م در آن

  ).58-57: 1391معمار، ( و نیز بسیج باشندتعامل اجتماعی 

داراي مشـاغل  افـراد  یر دارنـد.  تـأث در مشـارکت انتخابـاتی    4جنبـه جایگـاهی  مشاغل بر اسـاس  

هـاي   ، عموماً قادر به نگاهداشت تمـاس خود اي بلندمرتبهمشاغل نزدیک به مرکز) با شغل ( یگاهیجا

ی و اقتصادي هسـتند. جایگـاه مـوقعیتی و    رهبران سیاس اجتماعی گسترده با افرادي نظیر مقامات و

ها در محوریت سیاسی قـرار دارنـد؛    بدین گونه خالصه شود که آنتواند  یها م زمینه شخصی آن پیش

 
1. Verba, Brady & Schlozman 
2. Wolfinger & Rosenstone 
3. Hansen 
4. locational 
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ارتباطات سیاسی پراکنده  جا آناند که در  دور از مرکز و نزدیک به پیرامونی که دیگران، بسیار درحالی

میلبـرث و  ( ند تا در معرض ارتباطات سیاسـی باشـند  . درهرصورت، چنین افرادي بیشتر مستعداست

  ).138گوئل، همان: 

غیریـدي، انگیـزش    هاي ذهنی، بر این اعتقاد است که مشاغل توجه به مکانیسم با عطف 1لیپست

بینش و بصیرت نسبت بـه   تر براي نیل به به اطالعات بیشتر و فرصت مناسب رسی دستذهنی بهتر، 

نوبه خـود، مشـارکت در    ذهنی نیز به . این خصایصآورند یرا فراهم م هاي اجتماعی پیچیده مکانیسم

میـزان تمـاس    ولفینگـر و رزنسـتون مبتنـی بـر منطـق      ،میلبرثنمایند.  یعرصه سیاسی را تسهیل م

نیـز میـزان    سیاسی و حکومتی، میزان ارتباط امنیـت شـغلی بـا پیامـد انتخابـات و      رو قلمشاغلین با 

متخصصان و کارکنـان   که اند کرده اشارههاي حکومتی،  ها و سیاست الیتتأثیرپذیري شغل معین از فع

 سـنتی  متوسـط  قشـر  دهعنـوان نماینـ   عنوان نمایندگان قشر متوسط جدید و کشاورزان بـه  دولتی به

دهـی بیشـتري دارنـد     شوند و احتمـال رأي درگیر  سیاست در تا شاغالن، مستعدترند سایر به نسبت

  ).59-58معمار، همان: (

 ی، ضمن تأکید بر تحصیالت، درآمد و رتبه شغلی افراد در تعیـین پایگـاه اجتمـاع   2وند و پاولآلم

 يا هـاي حرفـه   منـد از مهـارت   کـرده، ثروتمنـد و بهـره    اقتصادي آنان، معتقدنـد شـهروندان تحصـیل   

کـه   ییهـا  باشند. منابع و مهـارت  یانهجو تر، بیشتر ممکن است که واجد ایستارهاي مشارکت پیشرفته

، در مواردي که وظیفـه یـا ضـرورت حکـم     آورند یافراد در زندگی خصوصی خود به دست م گونه نیا

  ).138: 1380این شهروندان را به سهولت به مشارکت سیاسی بکشاند (آلموند و پاول،  تواند یکند م

ردنظر تر بیشتر به اهداف مو انتقال به شغل پرمنزلتبا ه نظر هانتینگتون، چنانچه افرادي بتوانند ب

 دسـت یابنـد، معمـوالً از مشـارکت در     خود اسـت  یو اجتماع ياقتصاد یتخود که همان بهبود وضع

  ).74-74: 1380ربیعی، کنند ( ینظر م سیاست و فعالیت اجتماعی صرف

 یممفـاه یر نوع شغل بر مشـارکت انتخابـاتی را بـر اسـاس     تأثتوانیم  یم ،فوقبا عنایت به مطالب 

  در معناي لیتل) و فهم (در معناي بودونی) نماییم:( یینتبزیر  هاي یسممکاني ذهنی) و ها (سازه

بینش و بصیرت نسـبت  یک شغل و میزان ایجاد  هاي فردي و اجتماعی مهارت میزان پرورش .1

  ،هاي اجتماعی پیچیده به مکانیسم

  سیاسی و حکومتی، رو قلممیزان تماس شاغلین با  .2

  ،خاباتانت هايمیزان ارتباط امنیت شغلی با پیامد .3

  ،ی و انتخاباتیحکومت هاي یتفعالشاغالن از  معیشتیرپذیري تأثمیزان  .4

  در محل کار، اجتماعیي ها شبکهو تعامل در سیاسی  هاي یدهانتقال امیزان  .5

 
1. Lipset 
2. Almond & Powell 
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  ،یانه مشاغل در ارتباط با سیاست و انتخاباتجو مشارکت ) و(ایستارهاي یانگیزش ذهنمیزان  .6

  اهداف، براي نیل بهي مشاغل سوز فرصتي و ساز فرصتمیزان  .7

  مشاغل، درآمدمیزان  .8

  مشاغل،سطوح تحصیلی میزان  .9

  و میزان دوري و نزدیکی از مرکز و پیرامون .10

  میزان نارضایتی شغلی. .11

هـا اسـتقرایی نیسـت و     این فهرست که از چارچوب نظري خاصی استخراج نگردیده و احصـاء آن 

شغل بر مشارکت انتخاباتی توسط ایـن   یرتأثقابلیت قبض و بسط را دارد نشانگر این مطلب است که 

که تشخیص و برقراري ارتبـاط و پیونـد ایـن     ینا توجه قابلگیرد. نکته  یمانجام  ها مکانیسمو  ها سازه

ي مشارکت انتخاباتی، در عـالم تجربـه و واقعیـت سـخت و     سو بهها، از سوي شغل  مفاهیم و مکانیسم

یید یا ابطال نمایم. این امور ممکن اسـت در  تأها را  یناگاه نتوانیم  یچهدشوار است و ممکن است که 

هـا را   رود و قدرت استدالل و احتجاج است کـه آن  کار بهو احتجاجات ما  ها استداللگستره و دامنه 

  سازند نه واقعیت تجربی. یمیرگذار راسخ تأثامر  عنوان به

 
  نقد آن سابقه تحقیق در ایران و

تا برحسب ارتباط موضوع با پیشینه تحقیق، کارهـاي کـه در ایـن    در این بخش از مقاله تالش داریم 

شده را ارائه نمـاییم. قبـل از ادامـه بحـث      زمینه (چه در سطح فردي و چه در سطح سیستمی) انجام

 موردعالقـه موضـوع   عنـوان  بـه یر متقابل اقتصاد و سیاست تأثضروري است اشاره شود که در بررسی 

صورت عام و علـوم   بر مشارکت سیاسی در حوزه اقتصاد سیاسی به شغل یرتأثاقتصاد سیاسی، بررسی 

صورت خاص، موردتوجه محققان بوده و هست. جایابی این عامـل در اقتصـاد و    سیاسی و اقتصادي به

فالکـت  خاص اقتصـاد از قبیـل فقـر،     مسائلاقتصادي دیدن شغل، بررسی سابقه تحقیق را در زمینه 

شـده و   یبررسـ یر این عامل بر مشارکت انتخاباتی تأثکند. در ایران  یمرفاه)، تورم و بیکاري ضروري (

یر معنادار و منفی بیکاري، تورم و فالکت بر مشارکت انتخابـاتی  تأثیباً همگان بر تقربیشتر محققان و 

  ).1385؛ مهرگان و عزتی 1394، تیموري و همکاران، 1391؛ معمار، 1380رضی، اند ( گذاشتهصحه 

اجتماعی، سیاسـی و انتخابـاتی) در منـابعی چنـد     ( صورت کلی ارکت، اگرچه بهتأثیر شغل بر مش

هـا   صورت مقاله به نگارش درآمده است که در زیر به آن شده به اما بیشتر کارهاي انجام گردیده مطرح

  گردد: اشاره می

صورت عام و مشـارکت سیاسـی    دهد که شغل در مشارکت اجتماعی به یمبیشتر تحقیقات نشان 

اسـکافی،  دارد (یر تـأث دهی در شـکل اخـص آن    يرأورت خاص و همچنین مشارکت انتخاباتی و ص به

جعفـري   ؛1386؛ پرچمـی،  1387یی، رضـا  بگ ؛1392و سپهوند،  بنجار باقري، 1389؛ اصبغی، 1386

، زاده سـراج  ؛1394؛ حیدري و آرایـش،  1393آبادي،  حیدرآبادي و صالح ؛1384، حسینی ؛1391نیا، 
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صادقی جقـه،   ؛1395شیخ ذکریایی و همکاران،  ؛1381شیانی،  ؛1393م نیا و همکاران، شهرا ؛1368

کفاشـی و همکـاران،    ؛1391، عبـداهللا  ؛1387، عبـداللهی  ؛1393عابدي اردکانی و حسـینی،   ؛1394

نیـک پـور    ؛1395، همکـاران نیـازي و   ؛1396مذنب و محمدجانی،  ؛1391؛ گالبی و حاجیلو، 1389

بـاقري  نـدارد ( یر معنـاداري بـر مشـارکت    تأث). در برخی از تحقیقات شغل 1391ن، قنواتی و همکارا

؛ 1381شـــفیعی،  ؛1394؛ زارع و روهنــده،  1395بیــات و همکــاران،    ؛1392بنجــار و ســپهوند،   

  ).1391؛ معمار، 1381پور،  صفی؛ کلدي و 1380؛ قاضیان، 1387فیروزجائیان، 

؛ 1صی بوده که از حوصله ایـن مقالـه خـارج اسـت    تحقیقات فوق داراي معایب نظري و روشی خا

که شـغل در یـا    اند گرفتهنتیجه  2نظرسنجی سؤالالشکی و همکار خود بر اساس  یبابنمونه،  عنوان به

  یر ندارد.تأثبر شرکت در انتخابات 

یر نـوع شـغل و   تـأث روشی و نظري تحقیقـات فـوق، ایـن تحقیقـات دربـاره       هاي کاستیعالوه بر 

بوده و بر  رو روبههاي جدي  یتمحدوده اشتغال) بر مشارکت سیاسی و انتخاباتی، با ن( یشغلوضعیت 

ان و کشـاورز ان، ، کاسـب انکـارگر دارها، دانشـجویان، زنـان،    بیکاران، خانه( یددارندتأکمشاغل خاصی 

عـدم بررسـی جـامع و گسـتره      صورت جامع؛ بنـابراین  مشاغل دولتی و خصوصی) نه همه مشاغل به

 ها از معایب این تحقیقات است. یتلفعامشاغل و 

برخی سطح بررسـی خـود را در سـطح سیسـتمی قـرار داده و بـه مشـارکت انتخابـاتی مشـاغل          

هـاي   هاي عمده شغلی) استناد کرده و مدعی شدند که گـروه  گروه( هاي ایران شده در سرشماري ارائه

)، میــزان 3( متخصصــان؛ و). میــزان 2). میــزان کارمنــدان امــور اداري و دفتــري؛ (1عمـده شــغلی ( 

: 1393آبادي،  رتبه و مدیران مشارکت بیشتري دارند (حیدرآبادي و صالح گذاران و مقامات عالی قانون

هـا   دانسته و عامل اصلی افزایش مشـارکت آن  ). محققان علت آن را ماهیت این سه گروه شغلی103

میـزان   قان احتجـاج خـود را بـا مقایسـه    اند. محق ها به بدنه دولت دانسته در انتخابات را وابستگی آن

). در همـین  105همـان:  ( انـد  تر نموده مشارکت انتخاباتی مشاغل دولتی و مشاغل خصوصی مستدل

سـاله بـر عـدم رابطـه      16ها در یک دوره  سطح (سطح سیستمی)، معمار نیز با استفاده از سرشماري

و مشـارکت انتخابـاتی    ٣رسـتان در سـطح شه نسـبت دانشـگاهیان   و  سـفیدي  نسبت یقهمعنادار بین 

 
منطق )، 1396آبادي، ابراهیم ( حصالی سیاسی مراجعه کنید به: شناس جامعهیب تحقیقات آسبراي آگاهی از  .1

  شناسان سیاسی ایران، تهران: کویر. جامعه
نفر  15موردنظرتان تا چه حد بوده است؟  تأثیر نوع شغل شما در انتخاب کاندیدايزیر است:  قرار به موردنظر سؤال. 2

ها نشان  انتخاب کردند. پاسخ نبوده است را نفر گزینه مؤثر 14نفر تأثیر کم و  22نفر تأثیر متوسط،  52گزینه زیاد، 

چندان در انتخاب نماینده موردنظرشان مؤثر  که در جامعه آماري ما بیشتر افراد معتقد بودند که نوع شغلشان دهد یم

  ).104: 1388،فرد یشگاهیو پالشکی  ینبوده است (باب

3
 بر را شهرستان تجمیعی پایگاه سازه که نای به توجه گیري نموده است: با صورت زیر اندازه . معمار پایگاه تجمیعی را به

 در عالی تحصیالت دارندگان نسبت از ترکیبی صورت به را آن نمودیم؛ و تحصیالت تعریف شغلی شاخصه پایگاه دو اساس
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نتیجه  ، به اینخود سیستمی پژوهش سطحنیز در زاده  سراج). 271معمار، همان: ( گذارد. انگشت می

دهـی در دوره   يرأه معکوس و معناداري بـا میـزان   بخش کشاورزي، رابط رسید که میزان اشتغال در

 ایـن خابـات ریاسـت جمهـوري،    دوره دوم انتدر  کـه  داشـت؛ درحـالی   جمهـوري  ریاستاول انتخابات 

  ).1368، زاده همبستگی، ضعیف و فاقد معناداري آماري شد (سراج

میـزان مشـارکت   یر دارد و تأثبرخی تحقیقات مدعی هستند که نوع شغل در مشارکت انتخاباتی 

). شـاغالن  50: 1391نیک پور قنـواتی و همکـاران،   ( استبیشتر از افراد بیکار  سیاسی افـراد شـاغل

دار، بیکـاران و شـاغالن بخـش دولتـی در      خصوصی و افراد در حال تحصیل کمتر از زنان خانهبخش 

: 1391، (عبـداهللا  کنند. افراد غیر شاغل بیشترین تمایل را به مشـارکت را دارنـد   یمانتخابات شرکت 

 و انو کشـاورز  ان، کاسـب ان، کـارگر داران خانـه ، اندانشجویان، بیکار). کارمندان بیشتر از 342 و 279

 انـد  کـرده در انتخابـات شـرکت   دارها  ان بیشتر از بیکاران و خانهو کشاورز ان، کاسبانکارگرهمچنین 

دار و دانشـجویان   ). مشـاغل دولتـی نسـبت بـه مشـاغل آزاد، خانـه      10: 1396مذنب و محمدجانی، (

ه خاسـتگا ). زنـان داراي  582: 1395مشارکت سیاسی بیشتري دارنـد (شـیخ ذکریـایی و همکـاران،     

(گالبـی و حـاجیلو،    اقتصادي اجتماعی باالتر (تحصیالت و شـغل)، مشـارکت مـدنی بیشـتري دارنـد     

) بـا خاسـتگاه اقتصـادي اجتمـاعی بـاالتر (تحصـیالت و شـغل        يهـا  زنان داراي خانواده ).40: 1391

ت اجتماعی باال، مشـارک  -) و زنان با پایگاه اقتصادي1387، عبداللهی( .مشارکت مدنی بیشتري دارند

 تـري دارنـد   اجتمـاعی پـایین مشـارکت سیاسـی پـایین      –سیاسی باالتري دارند و پایگـاه اقتصـادي   

  ).68: 1387رضایی،  بگ(

؛ 1388هاشمی و همکـاران،  ( تأکیددارندیر نوع شغل بر مشارکت تأث، برخی نیز بر عدم همه بااین

و شـغل نیـز از جانـب     ). بررسـی رابطـه بـین تـرجیح انتخابـاتی     1388، پیشگاهی فردالشکی و  بابی

  ).1389؛ اصبغی، 1380قاضیان، ( محققان ایرانی انجام گردیده است

هـاي روشـی    جامعیت مشاغل در این تحقیقات و نتایج متناقض، مسائل و آسیب با عنایت به عدم

)، این مقاله درصدد بررسی تأثیر نوع شغل بـر مشـارکت انتخابـاتی    1396آبادي،  صالح( این تحقیقات

کـار،   درآمد بـدون  دار، جمعیت داراي دانشجو، خانه( سیستمی و بر اساس جمعیت غیرفعالدر سطح 

  هاي عمده شغلی) است. گروه( بگیرها و...)، فعال و شاغالن ها و مستمري بازنشسته

  

  روش تحقیق

                                                                                                                                         

 نسبی حجم. )184: 1391معمار، ( سنجیم می شهرستان فعال جمعیت در سفیدان یقه نسبت باسوادان، و میان

 کارمندان و مدیران، متخصصان متجانس نسبتاً و اصلی، روشن مقوله شهرستان، سه هر عالف جمعیت در سفیدان یقه

(معمار،  کنیم می یکدیگر، تجمیع با را ها آن و گیریم می نظر در سفیدان یقه نمایندگان اصلی عنوان به ها) را بوروکراتیک(

1391 :184.(  
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کند مشارکت انتخاباتی را بر اساس مشاغل و نوع شـغل از دیـدگاه تبیـین علـی،      این مقاله تالش می

یفه علم کشف قوانین علی است کـه  وظدلیلی توضیح دهد. در مدل تبیینی قانون فراگیر،  ي وتفسیر

متأثر از سنت گالیله است. در این سنت معلول (امر اجتماعی) برحسب علت (امـر اجتمـاعی) تبیـین    

 گردد. بر این اساس زندگی اجتماعی را نباید با تصورات کسانی که در آن مشارکت دارند بلکـه بـا   می

توانـد علـت یـک عمـل      شوند، تبیین کرد. در اینجا نیـات نمـی   تري که آگاهانه درك نمی علل عمیق

). عالوه بر تبیـین  326: 1389عمل وجود ندارد (روت،  باشند؛ زیرا هیچ رابطه قانونمندي میان نیت و

آدمیـان و   هاي رفتارهاي یزهانگ، نیات و 1ی فردگرایی به دالیلشناس روشعلی، تالش داریم بر اساس 

شاغالن از مشارکت یا عدم مشارکت انتخاباتی توجه کنیم که مبتنی است بر تبیین مبتنی بر نظریـه  

است کـه در سرتاسـر کتـب خـود بـه آن       ٢گیري. این دیدگاه نزدیک به دیدگاه ریمون بودون یمتصم

هـاي آمـاري    ل). به نظر ما، تحلی1385و بودون و بوریکو،  1394، 1383، 1370است (بودن،پرداخته 

ها دارد، در بخـش فهـم و تبیـین علـی چنـین توانـایی        که توانایی زیادي در کشف قواعد و باقاعدگی

وسـیله مکانیسـم    ) و بـدین 277: 1373لیتل، ( بایست قصه علل را بگوید ، می٣ندارند. زیرا تبیین علی

جربـی کـنش یـا    کـارگیري تحلیـل ت   (معلول) را توضـیح دهنـد. ایـن امـر محتـاج بـه       ٤ظهور الگوها

 
مندي  صورت اجباري و اتوماتیک بر اساس قانون ابطه دو پدیده بهمعنا و انگیزه موردنظر نیست و ر، قصد یعلتبیین در . 1

علت و دلیل عبارت از این است که  بینفرق . قصد و نیت و معنا مدنظر است )دلیلت( یلدلتبیین ؛ اما در شود یبیان م

؛ اما دلیل عبارت دارد نحو صددرصد و الیتخلف به واکنش وامی هم به علت، مؤثري است که موجودي را به نحو ناآگاه، آن

گیرد تا عاقالنه بر وفق آن عمل  است از یک تصدیق آگاهانه در ذهن یک فرد عاقل و شاعر (باشعور) که او آن را برمی

و موجودات طبیعت از روي علت. رفتار طبیعت  کنند ی) به عبارتی آدمیان از روي دلیل عمل م55: 1373کند (لیتل، 

گردد مبتنی است بر فهم  یمینجا دالیلی که ارائه ادر 	.)58: هماندار است ( معنی رفتار آدمی که یدرحال ؛معناست بی

  ).327- 324: 1389روت،کنشگر (از سوي  شده مطرح)، نه دالیل 570: 1385بودون و بوریکو، کنشگر (محقق از رفتار 
  برد. یمم) بودن را براي آن به کار باقر پرهامحترم (بریم؛ هرچند که مترجم  یمبه کار  Boudon. ما واژه بودون را براي 2
که بودون (هاي دیگر  هاي تاریخی و اجتماعی قائل است. تبیین علی و زیر مقوله . زیمل دو نوع شناخت را براي پدیده3

هاي در حکم معلول مرکب  ). این باقاعدگی186الف:  1383) (بودون، نامد یمهاي  ها را توصیف یا کشف باقاعدگی آن

شده در تراز مقیاس  هاي تجربی مشاهده مندي دیگر، قاعده عبارت ). به188یازمند تبیین است (همان: است که خود ن

وجه بیانگر وجود قواعد یا قوانینی که توانایی تأثیرگذاري بر ساختار واقعیت  هیچ ها به ها هستند؛ این کالن، از مقوله معلول

هاي تجربی در مقیاس کالن را با هم  است که حجم مهمی از دادهیه خوب آن نظر ).194را دارا باشند، نیستند (همان: 

بایست  ها می اي که تعبیر آن هاي فردي در مقیاس سطح تحلیلی خرد، یعنی به انگیزه شان عللها را به  در نظر بگیرد و آن

  ).201کننده باشد، برگرداند (همان:  قانع
هاي آماري، فاتحت و خاتمت تبیین است اهمیت  کشف نظماند  نویسد: کسانی که گفته یم. لیتل در این زمینه 4

هاي آماري  چینی خوب است مستقیماً سؤال کنیم که آیا تبیین هاي علی زیرین را منکر هستند؛ پس بی مقدمه مکانیسم

 خود تبیین نیاز از قصه علل داریم یا نه؟ آیا کشف یک تالزم آماري قوي، خودبه هاي بی قائم به خود، یعنی تبیین

ندرت  ترین سخن آن است که بگوییم آن تالزم آماري آغاز تبیین است نه پایان آن (مگر به ي است یا نه... . عاقالنها حادثه
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شناسی منوط بـه نقـد    هاي جامعه معتقد است که تحکیم پایه ١شناسی ادراکی است. الزارسفلد جامعه

آن است. وي ضمن نقد شیفتگان آمار، بارها مدعی بود کـه از   ٢دقیق و سازنده زبان و مشی پژوهشی

ي ندارند؛ زیـرا مسـئله   توان استخراج کرد که ازنظر فنی ایراد ها می بسا حماقت هاي آماري چه تحلیل

هایی  ها نیست؛ بلکه عبارت است از تبیین مکانیسم شناسی عبارت از تحلیل ساختار داده نهایی جامعه

اي  دانیم که پاسخ چنـین مسـئله   کشاند. می که کنشگران اجتماعی را به ایجاد چنین ساختارهایی می

هـا،   توان به تبیین داده جربی کنش میهاي آماري نهفته نیست. تنها با تحلیل ت هرگز در درون تحلیل

. تحلیل تجربی کنش نیـز ارجـاع بـه    )266: ب 1383همان، ( اعم از آماري یا غیرآماري، دست یافت

شناسی ادراکی در معنایی که وبـر   هاي فردي است که با جامعه ها و محتواي آگاهی ها، انگیزش انگیزه

ها یـا تبیـین علـی امـور اجتمـاعی و       ن ساختار دادهگیرد، یکی است. یعنی براي تبیی کار می آن را به

  .)270همان: ( کنش است نهفت -هاي زیر تاریخی، محقق نیازمند بازسازي دالیل و انگیزش

اســت. در ایـن روش بـه مقایســه    ٤، روش تطبیقـی درون کشـوري  ٣روش پـژوهش ایـن تحقیــق  

آوري  ردازنـد. در جمـع  پ ي اجتماعی (در اینجـا شهرسـتان و اسـتان) مـوردنظر پـژوهش مـی      واحدها

هـاي   داده هـا و ... و  نامـه  اي شامل کتب، مقاالت، تحقیقات، پایان اطالعات از تکنیک بررسی کتابخانه

 )،1388در دوره دهـم (  جمهـوري  ریاسـت دوم) برآمـده از برگـزاري انتخابـات     اسنادي ثانویه (دسـت 

                                                                                                                                         

هاي علی واقع در  ). شرط داشتن یک تبیین مقنع آن است که ولو به نحو تقریب، مکانیسم303: 1373بسیار) (لیتل، 

هاي آماري روشی مقدماتی براي نفوذ  ). وي معتقد است که کشف تالزم303هاي آماري را معین نماید (همان:  زیر نظم

). لذا معیار نظم 298: 1373لیتل، ( ها است هاي نهان در آن منظور کشف نظم هاي پیچیده اجتماعی به به دل پدیده

ست براي بررسی اي ا استقرایی را نباید تعریفی از علیت دانست بلکه حداکثر، منبعی است براي فرضیات علی و شیوه

). 23همان: ( رساند می Eرا به  C). در نزد لیتل رکن هر تبیین، مکانیسمی علی است که 35تجربی این فرضیات (همان: 

که خبر  جاست آنهاي استقرایی سودشان تا  ) و دست یافتن به نظم304هاي آماري مبین خود نیستند (همان:  لذا نظم

تر است (همان:  حکم به وجود چنان پیوندي منوط به بررسی فرایندهاي علی زیریناز پیوندهاي علی محتمل بدهند، اما 

باید قصه علل را بگویند و بدین شیوه مکانیسم ظهور  گر باشند می واقع تبیین هاي آماري بخواهند به ) و اگر تبیین35

  ).277هاي مشهور را بازنمایند (همان:  تالزم
1. Paul Lazarsfeld 

بودون است ()، تبیین متن یشناس جامعهروش (بارها و بارها بر این واقعیت تأکید کرده است که بهترین  پل الزارسفلد .2

  .)239: 1989و بوریکو، 

.3
اي دارد که اولین مشکل آن تعیین حجم نمونه بر اساس مشاغل  صورت پیمایش، مسائل عدیده بررسی این موضوع به 

تري دارد. بنابراین، بررسی رابطه این دو متغیر به اسلوب  خود مشکل بزرگ متعدد و فراوانی است که احصاء آن مشاغل،

  ترین روش بررسی و مطالعه است. ترین و باصرفه تطبیقی درون کشوري) اقتصاديمقاله (این 
2. Sub-national 
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ربـط   هاي ذي اي اسنادي از سایته ) و دیگر داده1396( ١دوازدهم) و تا حدودي دوره 1392یازدهم (

شهرستان در  335هاي اسنادي حداقل در  شده است. جامعه آماري موردنظر شامل کلیه داده استفاده

یـا   "سال ـ شهرستان   "است. واحد تحلیل  جمهوري ریاستیازدهم و دوازدهم انتخابات  دوره دهم و

ها کشور در مقاطع موردمطالعـه   ستاناست. جامعه آماري تحقیق حاضر، کلیه شهر "سال ـ استان   "

دهـم، یـازدهم و   ( جمهـوري  ریاسـت  در این نوشتار، مشارکت انتخاباتی، محـدود بـه انتخابـات   است. 

هاي قومی، فرهنگی  علت) دخالت گرایش( دلیلمجلس شوراي اسالمی به انتخابات  و است دوازدهم)

در ایـن مقالـه،    مورداسـتفاده  اسـت کـه تکنیـک آمـاري     ذکـر  قابـل ي بررسی نشده اسـت.  ا منطقهو 

 و نـوع  تعیـین  بـراي  آمـاري  ابـزاري  همبستگی است. ضریب ٢پیرسون همبستگی کارگیري ضریب به

 رابطه علـت  با ارتباطی هیچ همبستگی ضریب. است دیگر کمی متغیر با کمی متغیر یک رابطه درجه

  تا علت. ایم ندارد و ما به همین دلیل از مفاهیم تأثیر استفاده کرده معلول و

  

  تعاریف متغیرها

  دهیم: ها را ارائه می در این بخش از مقاله تعاریف متغیرها و نحوه سنجش آن

دهی در سـطح سیسـتمی،    کنش رأي): دهی (میزان رأي انتخاباتیمشارکت متغیر وابسته تحقیق: 

مـا در   .شود دهی در زمان برگزاري انتخابات سنجیده می صورت نسبتی از واجدین شرایط رأي غالباً به

اســتانی و دهــی سـطح   دهـی) را برحســب نـرخ رأي   (میــزان رأي انتخابـاتی ایـن تحقیـق، مشــارکت   

جمهوري؛ و نرخ هر دوره را  دوره انتخابات ریاستي دهم، یازدهم و دوازدهمین ها شهرستانی در دوره

دهـی   نی رأيجمعیت واجد سـن قـانو   بر تقسیمشده به صندوق در آن دوره  تعداد آراي ریخته پایهبر 

. الزم به ذکر است کـه  کنیم در صد، محاسبه می شهرستان در زمان برگزاري انتخابات، ضرباستان و 

طـور کـه بعـداً خـواهیم دیـد روابـط        ؛ زیرا همان٣کنیم هاي این سه دوره را با هم تجمیع نمی ما داده

ریب همبستگی بـین درصـد   عنوان نمونه، ض گانه متفاوت است. به هاي سه متغیرها با یکدیگر در دوره

هاي کشـور در دوره نهـم، مثبـت و معنـادار،      جمعیت فعال و میزان مشارکت انتخاباتی در شهرستان

 
1
براین واحد پرسیده نشده است؛ بنا 1395وضعیت شغلی در سرشماري سال  که گروه عمده شغلی و ینابا عنایت به  .

 بر این مهم اشاره دارد.» تا حدودي«تحلیل ما براي این سال استان است. ذکر 
2. Pearson Correlation Coefficient 

گام اساسی در علم و روش تحقیق حاوي مزایاي زیادي است که  عنوان بهي ساز شاخص. ذکر این نکته اهمیت دارد که 3

. دیآ یمو اطالعات به دست  ها دادهو معایبی است که از تجمیع  ها بیآسي نیاز به ذکر آن نیست؛ اما این فن دارا

است؛ موجب  کردن یکماساس و بناي آن بر  و شود یماستفاده  ها تیفیک کردن یکمکه در یک معنا، براي  يساز شاخص

. سازه ترکیبی که از تجمیع از بین برود ها دادهبه اعداد تقلیل بیابند و در این فرایند مقداري از  ها دهیپدکه  شود یم

در  ها داده؛ موجب دفن دیآ یم) و ... به دست Taxonomy( یتاکسونومي تحلیل عاملی، ها کیتکن لهیوس به ها داده

  .شود یمي تحلیل ها چاله
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هـاي ایـن    که همین رابطه در دوره دوازدهم منفی و معنادار است. حال اگر مـا بخـواهیم داده   درحالی

هاي  که یکی از آسیب ١واهیم آورددست خ سه دوره را با هم تجمیع کنیم؛ نتایج ناموجه و نامعقول به

  .)1396آبادي،  ؛ صالح83: 1399آبادي،  صالح( ها است تحقیق معمار تجمیع همین داده

متغیرهاي مستقل تحقیق: در این تحقیق، راهبرد ما در توضیح مشاغل و سنجش آن، استفاده از 

  دو معیار زیر ست:

ق ما اسـت)، وضـع شـغلی را در شـش     هاي تحقی که منبع داده( وضع شغلی: مرکز آمار ایران .1

بگیران بخش خصوصی، مـزد   کند: کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق دسته تعریف می

هـا   بگیران بخش عمومی، کارکنان فامیلی بدون مزد و کسانی که وضـعیت شـغلی آن   و حقوق

ی مشخص یا گزارش نشده است. در این تحقیق ما مشاغل را برحسب بخش خصوصی و دولتـ 

به دو دسته تقسیم کـردیم. بخـش خصوصـی شـامل کارفرمایـان، کارکنـان مسـتقل، مـزد و         

و کارکنـان فـامیلی بـدون مـزد و بخـش دولتـی شـامل مـزد و          بگیران بخش خصوصی حقوق

  بگیران بخش عمومی است. حقوق

“ ها با  مرکز آمار ایران، با بررسی مشاغل موجود در کشور و انطباق آنهاي عمده شغلی:  گروه .2

 بنـدي  تقسـیم  شـغلی  دهگـروه عمـ   10، تمامی مشاغل را بـه  ” 2مشاغلالمللی  ینبندي ب طبقه

. 3. متخصصـان،  2رتبـه و مـدیران،   گـذاران، مقامـات عـالی    . قـانون 1انـد از:   ه کـه عبـارت  نمود

. کارکنان خدماتی و فروشـندگان،  5. کارمندان امور اداري و دفتري، 4ها و دستیاران،  تکنسین

. صـنعتگران و کارکنـان مشـاغل    7، گیـري  مـاهی و  داري جنگـل ماهر کشـاورزي،   . کارکنان6

. کارگران 9ها و رانندگان وسایل نقلیه،  آالت و دستگاه . متصدیان، مونتاژکاران ماشین8مربوط،

 ).1395 و 1390، 1385، و مسکن سرشماري عمومی نفوس. سایر و اظهارنشده (10ساده و 

ي آن مرکـز، جمعیـت   هـا  شـاخص ایـران،   مرکـز آمـار  ي بنـد  قـه طبما در این مقاله بر اساس  .3

  نماییم: یمبندي  یمتقس 1شماره  شکلصورت زیر در  غیرفعال، فعال و مشاغل را به

 
 yو  x1اعتباري آن را نشان دهیم. اگر بین متغیر  توانیم با مثال فرضی بی گونه تجمیع، می . براي نشان دادن آسیب این1

 -y ،0,60و  x2معنادار باشد و همچنین ضریب همبستگی معناداري بین  0,000در سطح  0,60ضریب همبستگی 

هرچه باشد کاذب است. مصداق  yاست) و  آمده دست به x2و  x1که از تجمیع  x)xباشد؛ ضریب همبستگی بین 

توان در رابطه بین نسبت  مثال فرضی ما است؛ می ها و تجمیع با اثرات متفاوت را که قریب به تجربی این نوع از تحلیل

صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط با مشارکت انتخاباتی مرحله اول و دوم نهمین دوره ریاست جمهوري مشاهده نمود 

و با تجمیع دو مرحله  0,194و با مرحله دوم معادل  -0,027که ضریب همبستگی بین این نسبت با مرحله اول معادل 

توان  ). در تفسیر این امر که رابطه کاذب کدام است؟ می104: 1393آبادي،  حیدرآبادي و صالح( است 0,088معادل 

هاي مرحله اول و دوم مطابق واقعیت است؛ ولی داده  کاذب بودن را بر سازه ترکیبی و تجمیعی حمل نمود؛ زیرا داده

  اي. صرف ساختگی بودن سازه گردد؛ نه به تنباط میتجمیعی ساختگی است. کاذب بودن همبستگی در پرتو عقالنیتی اس
2. International Standard Classification Of Occupations (ISCO)  
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  ها زیرگروه  هاي انواع گروه  سال و بیشتر 10جمعیت   ردیف

  رتبه و مدیران گذاران، مقامات عالی قانون      1

  متخصصان      2

  ارانها و دستی تکنسین      3

  کارمندان امور اداري و دفتري      4

  کارکنان خدماتی و فروشندگان  شاغالن    5

  گیري یماهو  يدار جنگلکارکنان ماهر کشاورزي،       6

  صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط      7

ها و  آالت و دستگاه متصدیان، مونتاژکاران ماشین    فعال  8

  رانندگان

  کارگران ساده       9

10        

  بیکاران   بیکاران    11

  دانش آموزان      12

    محصالن    13

  دانشجویان      14

  دارها خانه  دارها خانه  غیرفعال  15

  1ها بازنشسته      16

افراد داراي درآمد     17

  بدون کار

  

  2بگیران مستمري      18

  اظهارنشده  اظهارنشده  اظهارنشده  19

  

  ها و مشاغل بندي فعالیت : طبقه)1(شماره  شکل

  

 هاي تحقیق افتهی

صورت ضریب همبستگی بـین درصـد جمعیـت خـاص و مشـارکت انتخابـاتی ارائـه         نتایج تحقیق به

هـاي عمـده شـغلی و مشـارکت      گردد. ابتدا گزارشی درباره رابطه کلی بین وضـع شـغلی و گـروه    یم

 
  گیرد. اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور را دربر می تأمین سازمان پوشش افراد تحت این شاخص .1
 شاهد خمینی و خانوارهاي امام امداد کمیته جویانکشور، مدد بهزیستی سازمان بگیر مستمري خانوارهاي این شاخص .2

  گیرد. ایثارگران را دربر می امور و شهید بنیاد پوشش تحت بگیر مستمري و و جانباز حقوق
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 شهرسـتان  429 و 1388شهرستان در سال  335هاي کشور (حداقل  انتخاباتی را در سطح شهرستان

  دهیم. یم) ارائه 1396در سال 

  مشارکت انتخاباتی رابطه بین وضع فعالیت و

ــاتی را در   2جــدول شــماره  ضــریب همبســتگی بــین وضــع فعالیــت و میــزان مشــارکت انتخاب

دهد که بین درصـد جمعیـت فعـال و مشـارکت      یمدهد. روابط نشان  یمهاي کشور نشان  شهرستان

رابطه معناداري وجود دارد. با این تفاوت که در دوره  جمهوري تریاسانتخاباتی در سه دوره انتخابات 

) رابطه منفی ولی در دوره دهم و یازدهم مستقیم و مثبت است. همچنین بـین  1396سال دوازدهم (

رابطه معنـاداري   جمهوري ریاستدرصد جمعیت غیرفعال و مشارکت انتخاباتی در سه دوره انتخابات 

) رابطه مثبت ولی در دوره دهم و یـازدهم  1396سال دوازدهم (ه در دوره وجود دارد. با این تفاوت ک

ي دهـم و  هـا  دورهمنفی است. این یافته داللت بر متمایز بـودن دوره انتخابـات دوازدهـم نسـبت بـا      

یک متغیر مسـتقل در   عنوان بهاین است که محقق باید دوره انتخاباتی را  دهنده نشانیازدهم است و 

دهـد کـه    یمـ یرات مهم و اساسی آن را خنثی قلمداد ننماید. جدول همچنان نشـان  تأثنظر بگیرد و 

یر کاهنده بر مشارکت انتخابـاتی  تأثدرصد جمعیت شاغل و جمعیت دانشجویی اثر فزاینده و بیکاري 

یر کاهنده بر مشـارکت انتخابـاتی در دوره دهـم و یـازدهم     تأث دار خانهدارد. همچنین درصد جمعیت 

ي انتخابـاتی  ها دورهکه در دوره دوازدهم اثر افزایشی دارد که مبین نکته قبلی در مورد  لیدارد؛ درحا

بـر مشـارکت انتخابـاتی     ها اظهارنشدهیر کاهنده درصد تأثبررسی گردد.  مستقالًاست که باید اثر آن 

در  ها گروه این معنا کههم در سرشماري و هم در انتخابات است؛ به این  ها گروهتفاوتی این  یبمبین 

صورت کلی شامل مشارکت اجتماعی و سیاسی و ...) غیرفعـال و منفعـل هسـتند.     بهمشارکت (حوزه 

کـار بـر    این مطلب براي گزینه سایر نیز صادق است. اثر فزاینده درصد جمعیـت داراي درآمـد بـدون   

 1اره ي داخـل ایـن گزینـه هسـتیم کـه در جـدول شـم       هـا  گـروه مشارکت انتخاباتی نیازمند تحلیل 

  است. شده ارائه
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  هاي کشور ): ضریب همبستگی بین وضع فعالیت و میزان مشارکت انتخاباتی در شهرستان1جدول شماره (

میزان مشارکت انتخاباتی 

96 
میزان مشارکت انتخاباتی 

92 

میزان مشارکت انتخاباتی 

88 

ساله  10نسبت به کل جمعیت 

 و بیشتر

 فعال درصد جمعیت **250. **414. *118.-

 درصد جمعیت غیرفعال **231.- **385.- **132.

 درصد جمعیت شاغل **330. **445. 067.

  درصد جمعیت بیکار **272.- **333.- 059.

 درصد جمعیت محصل **148.- **220.- 008.

  درصد دانشجویان **314. 0,005 020.-

-.083 -.023 .319**  
درصد جمعیت داراي درآمد 

 بدون کار

 دار درصد جمعیت خانه **220.- *109.- *112.

 درصد جمعیت سایر **194.- **326.- *106.

 درصد جمعیت اظهارنشده **249.- **290.- **211.-

  معنادار است. *** سطح تحلیل استان است. 0,001معنادار است ** در سطح  0,05* در سطح 

 

ي درون جمعیت داراي درآمـد بـدون   ها وهگر انواعضریب همبستگی بین درصد  2جدول شماره 

دهـد کـه    یمـ دهد. روابط نشـان   یمهاي کشور نشان  کار و میزان مشارکت انتخاباتی را در شهرستان

 بگیـران  مسـتمري ین اجتمـاعی و درصـد   تـأم بگیـران   يمسـتمر درصـد  ها ( بازنشستهدرصد جمعیت 

دارد؛  جمهـوري  ریاسـت دوره انتخابـات   صندوق بازنشستگی) اثر فزاینده بر مشارکت انتخاباتی در سه

تأمـل   ي دیگر این جمعیت اثر کاهنده بر مشارکت انتخاباتی دارد. نکته قابلها گروهکه درصد  درحالی

یر درآمد بر مشارکت انتخاباتی تابع امري اسـت کـه بـر مشـارکت     تأثبر اساس جنین تحلیلی،  که این

گـردد؛ بـر مشـارکت     یمـ ه از بازنشسـتگی حاصـل   اجتماعی تأکید دارد. به این معنا که درآمـدي کـ  

یري و مشغولیت شخص در گذشـته بـوده   درگیر فزاینده دارد؛ چراکه متضمن فعالیت و تأثانتخاباتی 

یر کاهنـده بـر مشـارکت دارد. بـه     تـأث که درآمدي که ناشی از فعالیت گذشته شخص نیست؛  یدرحال

گـردد. اگـر بخـواهیم بـه      یمشخص  ، مشارکت گذشته شخص موجب مشارکت فعلیتر روشنعبارت 

  !شود یمحرف بزنیم، مشارکت موجب مشارکت  1ییگو همانزیان 

  

 
1. Tautology 
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میزان  درون جمعیت داراي درآمد بدون کار و هاي گروهضریب همبستگی بین انواع  :)2(جدول شماره 

  1 یانتخاباتمشارکت 

میزان مشارکت   2پرت حذف موارد 

 96 انتخاباتی

میزان مشارکت 

 92 انتخاباتی

میزان مشارکت 

 88 انتخاباتی

انواع جمعیت داراي درآمد 

 بدون کار

 حذف تهران و *409.

 خوزستان
.240 .325 .516** 

بگیران  درصد مستمري

  ین اجتماعیتأم

حذف تهران، قم،  **413.

 خراسان شمالی و

  خوزستان

.226  .620** .530** 

بگیران  درصد مستمري

  صندوق بازنشستگی

 ان وحذف تهر **400.

  خوزستان
.231  .384* .549** 

 ین وها (تأم بازنشسته

  صندوق)

حذف، ایالم، یزد،  *374.

 264. 103.  152.-  خراسان جنوبی مازندران و
بگیران بنیاد  درصد حقوق

  شهید

تهران، ایالم،  *402.-

خراسان  خراسان شمالی و

  جنوبی

0,008 - -.230 -.255 

  درصد مددجویان امداد

 ایالم و تهران، *402.-

  بویراحمد کهگیلویه و

 

-.154 -.205 -.233 

بگیران  درصد مستمري

  بهزیستی

تهران، ایالم،  *447.-

 263.- 221.- 119.- خراسان جنوبی
 درصد کل افراد کمیته امداد،

  بنیادها بهزیستی و

در این ستون  2ان است. هاي کشور، سطح و واحد تحلیل در این بخش است با توجه به فقدان داده در سطح شهرستان 1.

در  Exploreشده است. شناسایی و اکتشاف موارد پرت از طریق دستور  ضرایب همبستگی با حذف موارد پرت محاسبه

spss شده است. انجام  

  است. معنادار 0,001معنادار است ** در سطح  0,05* در سطح 

  

  ي عمده شغلی با مشارکت انتخاباتیها گروهرابطه وضع و 

ضـریب همبسـتگی بـین وضـعیت شـغلی و میـزان مشـارکت انتخابـاتی را در          3اره جدول شـم 

دهد که مشـارکت   یمشود، روابط نشان  یمدهد. همچنان که مشاهده  یمهاي کشور نشان  شهرستان

انتخابـاتی در بـین مشـاغل دولتــی کمتـر از مشـاغل خصوصـی اســت و ایـن مطلـب بــراي دو دوره         

است. امر نیازمند توضیح، دالیل و یا علل باال بـودن مشـارکت   دهم و یازدهم صادق  جمهوري ریاست
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بعدي بـه   هاي بحثدر است (انتخاباتی در بخش خصوصی و پایین بودن آن در بخش کارکنان دولتی 

  پردازیم). یماین امر 

  

  1 یانتخاباتمیزان مشارکت  یب همبستگی بین وضع شغلی وضر :)3(جدول شماره 

 وضعیت شغلی 88میزان مشارکت انتخاباتی   92 میزان مشارکت انتخاباتی

 کارفرمایان بخش خصوصی 057. 016.

 کارکنان مستقل بخش خصوصی 004. **180.

 بگیران بخش خصوصی حقوق و مزد **141. 055.-

 کارکنان فامیلی بدون مزد 092. 0.074

 بگیران بخش عمومی مزدوحقوق *113.-  **146.-

 وصیکارکنان بخش خص **203. **199.

 کارکنان بخش عمومی  **188.-  **146.-

  پرسیده نشده است 1395وضعیت شغلی در سرشماري سال  - 1

 است. معنادار 0,001معنادار است ** در سطح  0,05* در سطح 

  

ي عمده شغلی و میزان مشـارکت انتخابـاتی را در   ها گروهضریب همبستگی بین  4جدول شماره 

. 1بـین درصـد    1388شـود، در سـال    یمـ همچنان که مشاهده  دهد. یمهاي کشور نشان  شهرستان

کارکنـان مشـاغل مربـوط و مشـارکت      . صـنعتگران و 2مـدیران و   رتبـه و  گذاران، مقامات عالی قانون

انتخاباتی رابطه مثبت و بین درصد کارگران ساده و مشارکت انتخاباتی رابطه منفی معنـاداري وجـود   

 کارمندان امـور اداري و  .3و دستیاران،  ها تکنسین. 2متخصصان،  .1بین درصد  1392دارد. در سال 

فروشندگان و مشارکت انتخاباتی رابطه منفی و بـین درصـد کارکنـان     . کارکنان خدماتی و4دفتري، 

  و مشارکت انتخاباتی رابطه مستقیم معناداري وجود دارد. گیري ماهی و داري جنگلماهر کشاورزي، 

  

میزان مشارکت انتخاباتی در  ي عمده شغلی وها گروههمبستگی بین  یبضر :)4(جدول شماره 

  انتخاباتی مختلف يها دورههاي کشور در  شهرستان

 میزان مشارکت انتخاباتی

دهمین دوره  در

  92 جمهوري یاستر

 میزان مشارکت انتخاباتی

دهمین دوره  در

  88 جمهوري یاستر

 1 یانتخاباتمیزان مشارکت 

ره مرحله نهمین دو در دو

  84 جمهوري یاستر

 گروهاي عمده شغلی

 مشارکت انتخاباتی

-.070 .139* .329 
گذاران، مقامات  قانون

 مدیران رتبه و عالی
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 متخصصان **551. 048.- *212.-

 دستیاران ها و تکنسین 221. 010. *165.-

-.111* .104 .372* 
 کارمندان امور اداري و

 دفتري

-.173* -.080 -.164 
 ماتی وکارکنان خد

 فروشندگان

.148** .055 -.302 
کارکنان ماهر کشاورزي، 

 گیري یماه و يدار جنگل

.040 .211** .088 
کارکنان  صنعتگران و

 مشاغل مربوط

-.071 -.012 .208 

متصدیان، مونتاژکاران 

ها  دستگاه آالت و ماشین

 نقلیه سائلرانندگان و  و

 کارگران ساده  003.- *138.- 042.-

). 105- 104: 1393آبادي،  صالح استان است نه شهرستان. (برگرفته از حیدرآبادي و 1384تحلیل براي سال سطح  - 1

) ضرایب همبستگی در سطح استان 30(کمتر از 1388) در سال case( یموردبررسعلت) کم بودن موارد ( یلدلبه 

) است. مقایسه معناداري caseموارد ( است. معناداري نیز بر این اساس تابع 1392و  1388باالتري نسبت با سال 

  کند. یمتر  ، فهم این مطلب را آسان84براي سال  0,329و عدم معناداري  88براي سال  0,211

 است. معنادار 0,001معنادار است ** در سطح  0,05* در سطح 

 
ي هـا  دادهدر ادامه مباحث قبلی براي تحلیل بهتر و واقعی روابط، تالش کردیم تا ضـمن ترکیـب   

شـده اسـت. الزم    ارائـه  5تر نمایم. تحلیل دقیق روابط در جدول شماره  ، تحلیل را دقیق4 و 3جداول 

هـا در   یـب ترکي عمده شغلی، برخـی از  ها گروهبه ذکر است که با ترکیب دو معیار وضعیت شغلی و 

تـوان بـه کـارگر     یمیم. از بابت نمونه ا نمودهها را حذف  که ما آن اند داشتهعمل امکان کمتري  نظر و

  یز است.آم مناقشه عمالًنظراْ و  کرد کهکارفرما اشاره 
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  شغلی و میزان مشارکت انتخاباتی وضعیت شغلی گروه عمدهضریب همبستگی بین : )5( مارهشجدول 

   88میزان مشارکت انتخاباتی  92 میزان مشارکت انتخاباتی

دیران رتبه و م گذاران، مقامات عالی قانون *118. 053.-

 رتبه و مدیران مستقل گذاران، مقامات عالی قانون **153. **136.

رتبه و مدیران  گذاران، مقامات عالی قانون **209. *113.-

 رتبه و مدیران گذاران، مقامات عالی قانون 039. 086.-

 متخصصان کارفرمایان 007.- *104.-

 متخصصان مستقل 039. *113.-

 عمومی ریبگ حقوقمتخصصان  092.- **190.-

 خصوصی ریبگ حقوقها و دستیاران  تکنسین **149. **140.-

 عمومی ریبگ حقوقها و دستیاران  تکنسین 013.- *124.-

 ي و دفتري مستقلامور ادارکارمندان  011.- *108.-

 ریبگ قوقحي و دفتري امور ادارکارمندان  **184. *126.-

 عمومی ریبگ حقوقکارمندان امور اداري و دفتري  037. 066.-

 کارکنان خدماتی و فروشندگان کارفرمایان 052.- **143.-

 کارکنان خدماتی و فروشندگان مستقل *110.- *103.-

 ریبگ حقوقکارکنان خدماتی و فروشندگان  *124. **146.-

 ریبگ حقوقاتی و فروشندگان کارکنان خدم 074.- **159.-

و  يدار جنگلکارکنان ماهر کشاورزي،  **175. **152.

و  يدار جنگلکارکنان ماهر کشاورزي،  081. **182.

 صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط کارفرمایان *134. 060.

 ل مربوط مستقلصنعتگران و کارکنان مشاغ **169. *103.

 آالت مستقل متصدیان، مونتاژکاران ماشین 100.- 002.

 ریبگ حقوقآالت  متصدیان، مونتاژکاران ماشین **183. 030.-

 آالت فامیلی متصدیان، مونتاژکاران ماشین 101. *121.

 ساده مستقل کارگران *141.- *104.-

 خصوصی ریبگ حقوقساده  کارگران 000. 002.-

 عمومی ریبگ حقوقساده  کارگران **188.- *126.-

  .است معنادار 0,001معنادار است ** در سطح  0,05* در سطح 



 1399بهار ، 1 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

166 

استفاده کردیم که براي پرهیز از طـوالنی   ها گروه، ما از مقایسه تر سادهبراي درك شهودي و فهم 

پردازیم. الزم به ذکر  یم ها وهگرکنیم و تنها با نتایج مقایسه  ینم ارائهي آن را ها آمارهشدن، جداول و 

یري غالب توجه نمودیم. به این معنـا کـه هرگـاه در یکـی از     گ جهتگزارش تنها به  ارائهاست که در 

ي عمده شغلی رابطـه  ها گروهدهم و یازدهم) بین مشارکت انتخاباتی و درصد ( یموردبررسي ها دوره

کـه بـین    یدرصورتیم. ا نمودهرا گزارش  و معناداري وجود داشت؛ آن رابطه و جهت جهت همهمسو و 

یکی از دو دوره، رابطه معنادار وجود داشت و در دوره دیگري رابطه وجـود نداشـت، بنـا را بـر رابطـه      

که بین دو دوره رابطه معنـاداري   یدرصورتیم. ا کردهمعنادار گذاشته و جهت رابطه معنادار را گزارش 

یـم. تحلیـل مقایسـه    ا کردهم مغایر بود، هر دو را گزارش وجود داشت و جهت رابطه بین دو دوره با ه

داراي درصد باال و پـایین در یـک شـغل خـاص)      هاي ها (شهرستان گروهیانگین مشارکت انتخاباتی م

  نشان داد:

. کارکنان خدماتی و فروشندگان در هر دو 1الف. میزان مشارکت انتخاباتی مشاغل زیر کم است: 

. کـارگران  4، متخصصان. 3، ها و دستیاران تکنسین. 2کم بوده است،  ريجمهو ریاستدوره انتخابات 

  .رانندگان و ها آالت و دستگاه متصدیان، مونتاژکاران ماشین. 5ساده و 

رتبـه و   یعالگذاران، مقامات  قانونمشاغل . 1ب. میزان مشارکت انتخاباتی مشاغل زیر زیاد است: 

. صنعتگران و کارکنـان مشـاغل   3و  گیري ماهیو  داري لجنگکارکنان ماهر کشاورزي، . 2مدیران، و 

  مربوط.

 جمهـوري  ریاسـت در دوره دهـم   " يدفترکارمندان امور اداري و "ج. مشارکت انتخاباتی مشاغل 

  بوده است. کم) 1392(جمهوري  یاستردر دوره یازدهم  ) و1388( یادز

  

  ي، بحث و بررسیریگ جهینت

نماییم. ما در این بخش از مقالـه   صورت خالصه ارائه می تحقیق را بههاي  در این بخش از مقاله، یافته

کنـیم و برخـی از معـانی و     هـاي خـود اشـاره مـی     به میزان آراي باطله براي تحکیم و یا تثبیت یافته

ه محسـوب  سـفید و ناخوانـا باطلـ   آراي  ،انتخابـات  نماییم. بـر طبـق قـانون    هاي آن را بیان می داللت

). بـر ایـن اسـاس، میـزان آراي باطلـه در هـر شهرسـتان و        96030100297بـار:  ایسنا، اخ( گردد می

علـل) گونـاگونی رخ دهـد؛ از قبیـل: اعتـراض      ( دالیـل استان، داللت بر امري دارد و ممکن است بـه  

تفاوتی افراد بـه نتـایج انتخابـات،     شخص به نامزدهاي انتخاباتی، نظام انتخاباتی و یا نظام سیاسی، بی

توانـد یـک    و در نهایـت مـی   فشارهاي اجتماعی (دوستان، خانواده و نزدیکان)، اسنامهشن نمهر خورد

اسـت   آراء شـهروندان شوخی و طنازي) به خود بگیرد. مهم این است که این آراء، ( معناي طنزآمیزي

میـزان آراء باطلـه) و متغیرهـا و    ( داللت دارد. حال اگر بـین همـین میـزان از آراء   معناداري بر امر  و

هاي دیگر، همبستگی و رابطه آماري وجـود داشـته باشـد؛ بـر امـري داللـت دارد کـه محقـق          زانمی
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کنیم. خالصه  بازسازي بکند. در این بخش از مقاله برخی از معانی آن را بازسازي می راها  تواند آن می

  قرار زیر است: نتایج تحقیق به

درآمـد   دار، دانشـجو و داراي  انـه بیکار، خ( رابطه منفی و معکوس بین درصد جمعیت غیرفعال .1

بگیـر) و مشـارکت انتخابـاتی در دوره دهـم و یـازدهم انتخابـات        کار، بازنشسته و مستمري بدون

اي  ریاست جمهوري؛ بر این اساس معقول است که این جمعیت فاقدکار و بیکار، عالقـه و انگیـزه  

توانـد بـه حـوزه     داشـته و مـی  براي مشارکت ندارد. این فقدان عالقه و انگیزه در اقتصـاد وجـود   

سیاسی و اجتماعی تسري پیدا کند. همچنین بیکاري تأثیر کاهنده بر مشـارکت انتخابـاتی دارد   

) فاقـد چنـین   1396(سال  جمهوري ریاستاما رابطه مثبت بین این دو متغیر در دوره دوازدهم 

  .١توضیح و معقولیتی است

و مشارکت انتخابـاتی از   سو یکشاغالن از رابطه مستقیم و مثبت بین درصد جمعیت فعال و  .2

بر این اساس معقول است که ایـن   جمهوري ریاستسوي دیگر، در دوره دهم و یازدهم انتخابات 

جمعیت در حوزه اجتماعی و سیاسی مشارکت دارد. رابطه منفی و معنادار بین درصـد جمعیـت   

) و رابطه منفـی  -0,117با  ضریب همبستگی مساوي است( فعال و میزان آراي باطله دوره دهم

ضریب همبستگی برابر اسـت بـا   (و میزان آراي باطله در دوره دهم  و معنادار بین درصد شاغالن

) مؤیداتی بر این مطلب است؛ اما رابطه منفی درصد جمعیت فعـال و میـزان مشـارکت    -0,138

  و معقولیتی است.) فاقد چنین توضیح 1396(سال  جمهوري ریاستانتخاباتی در دوره دوازدهم 

 جمهـوري  ریاسـت تأثیر فزاینده درصد جمعیت دانشجویی بر مشارکت انتخاباتی در سه دوره  .3

نشانگر عالقه دانشجویان به بحث انتخابات است. رابطه منفی و معنادار بین درصد دانشـجویی و  

ایـن   ) نیـز مؤیـداتی بـر   -0,109ضریب همبستگی مساوي است با ( میزان آراي باطله دوره دهم

  مطلب است که نشانگر فعال بودن دانشجویان در سیاست و انتخابات است.

 
درصد جمعیت داراي درآمد بدون کار) با برخی از ( . با عنایت به رابطه منفی و معنادار که بین این درصد افراد1

 )، رضایت از اوضاع سیاسی- 0,263ضریب همبستگی مساوي است ( رضایت از وضع سالمتی( ر داردمتغیرهاي دیگ

ضریب ( کند) مینگاه  چشم یک(حکومت به همه مردم به  عدالتی )، احساس بی-0,323ضریب همبستگی مساوي است (

 برسد)قانونی به حق خود  از طرق تواند میحقّی از کسی ضایع شود تا چه اندازه )، (-0,532همبستگی مساوي است 

ضریب همبستگی ( شود) می(قانون در مورد مردم و مسئوالن یکسان اجرا )، - 0,491ضریب همبستگی مساوي است (

تواند معقول گردد. به این معنا که این افراد از وضع سالمتی و اوضاع سیاسی رضایت  )؛ این امر می-0603مساوي است 

ند. همچنین رابطه معنادار و مثبت بین میزان آراي باطله دوره دهم و درصد جمعیت کن عدالتی می ندارند و احساس بی

)، رابطه معنادار و مثبت میزان آراي باطله در دوره یازدهم و درصد 0,128ضریب همبستگی مساوي است ( غیرفعال

دوره دهم و درصد  ) و رابطه معنادار و مثبت بین میزان آراي باطله0,100ضریب همبستگی مساوي است ( بیکاري

  عقالنی بودن) است.( ) مؤیداتی براي این امر0,335ضریب همبستگی مساوي است ( جمعیت داراي درآمد بدون کار
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بـر مشـارکت انتخابـاتی در دوره دهـم و یـازدهم را       1دار تأثیر کاهنده درصد جمعیـت خانـه   .4

کـه ایـن نـوع از     دار به حوزه سیاست تبیین نمود؛ درحالی توان بر اساس انگیزه کم زنان خانه می

دار بر  ن به حوزه سیاست) قادر نیست تأثیر فزاینده درصد جمعیت خانهکاهش عالقه زنا( تبیین

چرا زنان در این دوره نسبت بـه دو   که اینمشارکت انتخاباتی را در دوره دوازدهم توضیح دهد و 

 اند. دوره قبل در انتخابات فعال بوده

تفاوتی  تی مبین بیها و جمعیت سایر افراد بر مشارکت انتخابا تأثیر کاهنده درصد اظهارنشده .5

تـأثیري،   عالقگـی، احسـاس بـی    ها، هم در سرشماري و هم در انتخابات است و بـه بـی   این گروه

اعتمادي، بیگانگی و ... این افراد به مشـارکت اجتمـاعی اسـت. رابطـه مثبـت و معنـادار بـین         بی

اسـت بـا   ضریب همبستگی مساوي ( درصد جمعیت اظهارنشده و میزان آراي باطله دوره یازدهم

) مؤید بر این امر است. رابطه منفی بین درصد جمعیت سایر و اظهارنشده و میـزان آراي  0,128

) مبطالتی بر ایـن  -0,105و  -0,188 به ترتیب داراي ضریب همبستگی( باطله در دوره یازدهم

  توضیحات و نشانگر عدم قدرت این مبین است.

تخابـاتی کاهنـده اسـت؛ رابطـه مثبـت بـین       که تأثیر جمعیت غیرفعال بر مشارکت ان درحالی .6

بگیـران   بگیران تأمین اجتماعی و درصـد مسـتمري   درصد مستمري( ها درصد جمعیت بازنشسته

صندوق بازنشستگی) و مشارکت انتخاباتی، نمایانگر تأثیر دیگرگونه است که خود نشـانگر تـأثیر   

  د است.مشارکت اجتماعی قبلی افراد بر مشارکت انتخاباتی فعلی افرا

ــی در دو دوره       .7 ــاغل خصوص ــه مش ــبت ب ــی نس ــاغل دولت ــین مش ــاتی در ب ــارکت انتخاب مش

: 1393( آبادي هاي حیدرآبادي و صالح جمهوري دهم و یازدهم پایین است که مغایر با یافته ریاست

ــداهللا)، 105 ــان (342 و 279: 1391( عب ــایی و 103و  102: 1387)، فیروزجائی ) و شــیخ ذکری

) است که بر مشارکت انتخاباتی باالتر مشاغل دولتـی تأکیـد دارنـد و بـر     582: 1395( همکاران

 ).105: 1393آبادي،  حیدرآبادي و صالح( اند ها به بدنه دولت انگشت نهاده وابستگی آن

. 3. متخصصــان، 2. کــارگران ســاده، 1میــزان مشــارکت انتخابــاتی مشــاغل زیــر کــم اســت:  .8

  دماتی و فروشندگان.. کارکنان خ4 و دستیاران وها  تکنسین

و  داري جنگـل کارکنـان مـاهر کشـاورزي،    . 1میزان مشارکت انتخاباتی مشاغل زیر باال اسـت:   .9

رتبـه   گذاران، مقامات عالی قانونمشاغل . 3. صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط، 2، گیري ماهی

 .و رانندگان ها آالت و دستگاه متصدیان، مونتاژکاران ماشین. 4و  و مدیران

 
حکومت به همه مردم به . 1عدالتی:  و احساس بی 1394دار در سال  . با عنایت به رابطه منفی بین درصد جمعیت خانه1

)؛ کاهش - 0,189( شود میقانون در مورد مردم و مسئوالن یکسان اجرا  .2و  ؛2)، -0,532( کند مینگاه  چشم یک

  مشارکت زنان معقول است.
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 ارمندان امـور اداري و دفتـري در دوره دهـم ریاسـت جمهـوري، مشـارکت انتخابـاتی زیـاد        ک .10

 اند. ) داشته1392( مشارکت انتخاباتی کم جمهوري ریاست) و در دوره یازدهم 1388(

)، 1388سـال  ( ) نسبت بـه دوره دهـم  1392سال ( جمهوري ریاستدر دوره یازدهم انتخابات  .11

گرفتـه و کمتـر در    بت بـه دوره دهـم راه انفعـال را در پـیش    هاي عمده شغلی زیادتري نس گروه

  .١اند انتخابات شرکت کرده

هاي انتخاباتی تـأثیر اساسـی بـر مشـارکت انتخابـاتی دارد و ایـن امـر مـانع از تجمیـع           دوره .12

شود. همچنان که در باال مشاهده نمـودیم، تـأثیر درصـد     هاي انتخاباتی در یک شاخص می دوره

جمعیـت فعـال بـر مشـارکت انتخابـاتی در دوره دهـم و یـازدهم انتخابـات         جمعیت غیرفعال و 

متفـاوت از دوره دوازدهـم بـود و کارمنـدان امـور اداري و دفتـري در دو دوره        جمهـوري  ریاست

 اند. صورت متفاوتی شرکت کرده به

جـدول  توانیم  یم، ها گروهبر مبناي نظري و با توجه به واقعیت، در مورد وضع مشارکت انتخاباتی 

  زیر را طراحی نماییم:

  

 ي دهم، یازدهم و دوازدهم)ها (دورهجمهوري  یاسترها در انتخابات  : مشارکت و عدم مشارکت گروه)6(جدول شماره 

 دهم یازدهم دوازدهم ها گروه

 مشارکت مشارکت مشارکت صندوق بازنشستگی) ین اجتماعی وها (تأم بازنشسته

 مشارکت مشارکت مشارکت عدم بنیاد شهیدبگیران  حقوق صدفعال و در جمعیت

  مشارکت مشارکت * جمعیت شاغل و مشاغل خصوصی

 مشارکت  *  دانشجویان

 مشارکت عدم مشارکت عدم * جمعیت بیکار و مشاغل دولتی

 مشارکت عدم مشارکت عدم مشارکت  دار خانه غیرفعال و جمعیت جمعیت

 ینی وخم اماماظهارنشده، مددجویان امداد  جمعیت

 بگیران بهزیستی يمستمر

 مشارکت عدم مشارکت عدم مشارکت عدم

  پرسیده نشده است. 1395وضعیت شغلی در سرشماري سال  *گروه عمده شغلی و 

 
1
بحث انفعال، خروج یا اعتراض از یا به انتخابات، یا برحسب اصطالحات سوگیرانه ریزش و تحریم انتخابات؛ در وسع  .

درصد  84,83( ر دوره دهم، یازدهم و دوازدهماین مقاله نیست؛ اما با عنایت به نوسانات میزان مشارکت انتخاباتی د

) و کاهش ده و یازده درصدي در این 1396در سال  73,7و  1392در سال  72,7 ؛1388مشارکت انتخاباتی در سال 

و عدم توازن بین  96تا  88هاي  بیکاري و مشکالت اقتصادي ایران در بین سال بازه زمانی با عنایت به افزایش تورم،

توان به این گزاره کلی اکتفا کرد که وضعیت شاغالن دولتی در حالت خاصی  کارمندان دولتی و تورم؛ می افزایش حقوق

خروج) یا اعتراض نسبت به انتخابات است که نیازمند بررسی ( است. فهم این موقعیت توسط شاغالن، منجر به اعراض

  هاي هر یک در انتخابات است. مکانیسم
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ــراد داراي مشــاغل   ــایج، اف ــر اســاس نت ــرزب ــازدهم  ( ی ــات دور دهــم و ی ــوعی) در انتخاب ــراد ن اف

  :اند داشتهمشارکت  جمهوري ریاست

  

  کت انتخاباتی باال و پایین در بین مشاغل: مشار)7(جدول شماره 

 مشارکت پایین  باال مشارکت

در  گیري ماهیو  داري جنگلکارکنان ماهر کشاورزي، 

 هاي مستقل و کارفرمایی، بخش

هاي مستقل و  صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط د بخش

 کارفرمایی،

هاي  رتبه و مدیران در بخش گذاران، مقامات عالی قانون

  و کارفرمایی،مستقل 

هاي مستقل و  آالت در بخش متصدیان، مونتاژکاران ماشین

  کارفرمایی.

  کارگران بخش دولتی و خصوصی،

  هاي دولتی، مستقل و خصوصی، متخصصان در بخش

هاي دولتی،  کارکنان خدماتی و فروشندگان در بخش

  خصوصی و کارفرمایی،

  هاي دولتی و خصوصی، در بخش ها تکنسین

، خصوصی و مستقلهاي  دفتري در بخشکارکنان امور 

  کارفرمایی.

  

مشـارکت و عـدم    برحسبدر تحلیل نهایی مشخص شد که اگر بخواهیم گروهاي عمده شغلی را 

  گیرد: یمبندي نمایم، صورت زیر را به خود  مشارکت دسته
 

گیري یماه و يدار جنگلکارکنان ماهر کشاورزي،  مشارکت باال  

غل مربوطکارکنان مشا صنعتگران و   

نقلیه سائلرانندگان و  ها و دستگاه آالت و متصدیان، مونتاژکاران ماشین   

مدیران رتبه و گذاران، مقامات عالی قانون   

دفتري کارمندان امور اداري و   

دستیاران ها و تکنسین   

فروشندگان کارکنان خدماتی و   

 متخصصان 

 کارگران ساده مشارکت پایین

  

  میزان مشارکت انتخاباتی برحسبگروهاي عمده شغلی  مراتب سلسله ).2شکل شماره (

  

؛ 1394، 1370بودون، کنشگر (شناس تفسیري را درك دالیل و نیات کنش  اگر وظیفه جامعه

بگیر،  يمستمربیکار، شاغل، فوق () بدانیم؛ باید بتوانیم براي فرد نوعی 1385بودون و بوریکو، 
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نمایم که کنشگر بر اساس آن، در انتخابات  ارائه پسند محکمهو نیات  ، دالیل)و ... دار خانهدانشجو، 

روي ما این است که توضیح دهیم که چرا برخی از افراد در  یشپ سؤالکند. بر این اساس،  یمشرکت 

خیر؟ بر مبناي چنین  ها دورهکنند و در برخی  یمشرکت  جمهوري ریاستي انتخاباتی ها دورهبرخی 

در معناي لیتل) و فهم (در معناي بودونی) و یا ( از بخش نظري مقاله در تبیین توانیم نتایجی، می

فرسایی بکنیم که شاید نتایج را مستدل  توجیه تأثیرگذاري نوع شغل بر مشارکت انتخاباتی قلم

ها بیفزاید. همچنان که در تبیین عدم مشارکت انتخاباتی جمعیت غیرفعال،  نمایند یا بر ابهام آن

ها بیان کردیم. در مورد برخی از مشاغل نیز  و همچنین مشارکت انتخاباتی زیاد بازنشسته اظهارنشده

 اند نمودهپردازان بیان  هاي که الن، میلبرث و گوئل و همچنان سایر نظریه توانیم بر اساس ویژگی می

ه برهانی و بیان نماییم که بیشتر جنب تأثرو  تأثیرهایی را براي برقراري رابطه، پیوند و  مکانیسم

نظري دارد تا آزمون تجربی. ما این کار را انجام نخواهیم داد؛ زیرا دانش ما درباره ماهیت و روابط 

هاي احتمالی که براي معقول کردن روابط  مشاغل و نوع شغل با سیاست کم است. توضیح و تبیین

  یر را نیز توضیح دهد:رود باید بتواند، روابط و الگوهاي غیرمتعارف و نامعقول ز می کار بهفوق 

کار، بازنشسته  درآمدبدون بیکار، دانشجو و داراي( رابطه مستقیم بین درصد جمعیت غیرفعال .1

  )،1396(سال  جمهوري ریاستبگیر) و مشارکت انتخاباتی در دوره دوازدهم  و مستمري

ل دار و مشارکت انتخاباتی در دوره دوازدهم (سا رابطه مستقیم بین درصد جمعیت خانه .2

 ) و1396

رابطه معکوس بین درصد جمعیت فعال و میزان مشارکت انتخاباتی در دوره دوازدهم  .3

 ).1396(سال  جمهوري ریاست

بیکار، ( فوق، با توسل و تمسک به روانشناسی عمومی افراد نوعی الگوهاي غیرمتعارف و نامعقول

سو و جمعیت فعال از سوي  ر از یکبگی کار، بازنشسته و مستمري درآمدبدون دار، دانشجو و داراي خانه

نامعقول و نامتعارف بودن روابط به دوره انتخاباتی  دهد که قابل توضیح نیست؛ اما نشان می) دیگر

) نسبت به 1396( جمهوري انتخابات دوره دوازدهم ریاست تر، دیگر و روشن عبارت گردد. به برمی

اگر بخواهیم ( بل)، تفاوت ماهوي داردحداقل دو دوره ق( هاي انتخاباتی هاي دیگر دوره دوره

  شناسی خود فعال کنیم و به توضیحات فلسفی نزدیک شویم). دانی خود را بیشتر از جامعه جامعه

  

  منابع

، دوره جدید، کتاب ماه علوم اجتماعیشناسی مشارکت سیاسی زنان،  )، جامعه1389ابراهیمی، صالح (

  .29-22، صص 29شماره 

بررسی رابطه میان مشارکت سیاسی و رفاه اقتصادي دانشجویان، کارمندان و « )،1392ابراهیمی، علی (

  شناسی، دانشگاه اصفهان. نامه دوره کارشناسی ارشد، جامعه ، پایان»اساتید دانشگاه اصفهان
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دهندگان در انتخابات دهم  اقتصادي رأي -بررسی نقش پایگاه اجتماعی «)، 1389اصبغی، حسین (

نامه کارشناسی ارشد، علوم سیاسی،  ، پایان»(مطالعه موردي شهرستان دشتستان)جمهوري ایران  ریاست

  دانشگاه تهران.

مجله اطالعات ) مشارکت و حضور شهروندان، ترجمه علیرضا طیب، 1380آلموند، گابریل؛ پاول، جی (

 .11-4: 164و  163، شماره 11، سال سیاسی اقتصادي

 .www.isna.ir/news/96030100297ایسنا: 

)، تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان (موردمطالعه حوزه انتخابیه 1388الشکی، مریم؛ پیشگاهی فرد، زهرا ( بابی

، فصلنامه پژوهشی جغرافیاي انسانی)، مجلس شوراي اسالمی 8نوشهر و چالوس در انتخابات دوره 

  .114-93سال اول، شماره سوم، صص 

ماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان ایالم، )، بررسی عوامل اجت1387رضایی، پرویز ( بگ

  .72-54، صص 21و  20، شماره فرهنگ ایالم

ترجمه مرتضی مردیها، تهران:  چرا روشنفکران لیبرالیسم را دوست ندارند؟)، 1394بودون، ریمون (

  انتشارات مینوي خرد.

ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر  ،1السیک شناسان ک مطالعاتی در آثار جامعهالف)،  1383بودن، ریمون (

  مرکز.

ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر  ،2شناسان کالسیک  مطالعاتی در آثار جامعهب)،  1383بودن، ریمون (

  مرکز.

گوهر،  ، ترجمه: عبدالحسین نیکمنطق اجتماعی، روش تحلیل مسائل اجتماعی)، 1370بودون، ریمون (

  تهران: انتشارات جاویدان.

، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: سازمان انتشارات شناسی هاي جامعه روش)، 1369ون، ریمون (بود

  و آموزش انقالب اسالمی.

، ترجمه عبدالحسین نیک گوهر، شناسی فرهنگ انتقادي جامعه)، 1385بودون، ریمون؛ بوریکو، فرانسوا (

  تهران: فرهنگ معاصر.

)، فراتحلیل کنش 1395فاطمه؛ شریفی، احسان؛ غفوري ارمکی، مهدي (بیات، بهرام، عشایري، طاها؛ نامیان، 

، 13و  12، سال پنجم، شماره دو فصلنامه مطالعات انتخاباتسیاسی اجتماعی انتخاباتی مردم ایران، 

  .65-31صص 

پژوهشنامه علوم )؛ بررسی مشارکت مـردم در نـهمین انتخابات ریاست جمهوري، 1386پرچمی، داوود (

  .82 -37، صص 53شماره  انسانی،

تهران: انتشارات دانشگاه عالمه  شناسی مشارکت سیاسی زنان، جامعه)، 1386پناهی، محمدحسین (

  طباطبایی.
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وتحلیل عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در  )، تجزیه1394تیموري، عباد؛ اکبري، نعمت اله؛ نادي، سعید (

  .304 – 273، صص 83، شماره راهبرد مجلس و، 1392جمهوري ایران در سال  انتخابات ریاست

اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان  –)، بررسی عوامل اقتصادي 1391نیا، غالمرضا ( جعفري

  .122-87)، صص 26(پیاپی  2، سال هفتم، شماره پژوهشنامه علوم سیاسیشهر خورموج، 

، »هاي غیردولتی ت جوانان در سازمانبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارک«)، 1384حسینی، فریده (

  شناسی، دانشگاه الزهراء. نامه کارشناسی ارشد، جامعه پایان

فصلنامه  )، توسعه آموزشی و مشارکت انتخاباتی در ایران،1393آبادي، ابراهیم ( حیدرآبادي، ابوالقاسم؛ صالح

  .111 -81، صص 2، شماره 3، دوره فرهنگی -مطالعات توسعه اجتماعی

)؛ واکاوي رابطه فقر اقتصادي و رفتار انتخاباتی: مطالعه موردي 1394نصرت اله؛ آرایش، باقر ( حیدري،

، صص 30، شماره علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، هاي آزاد اسالمی استان ایالم دانشجویان دانشگاه

165 -184.  

 ان، انـتشارات سروش.ها، تـهر )، رفتار انتخاباتی در ایران: الگوها و نظریه1384دارابی، علی (

دهندگان در دوم  شناسی تحوالت ارزشی، نگاهی به رفتارشناسی رأي جامعه)، 1380ربیعی، علی (

 ، تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه..1376خرداد 

بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره «)، 1374رضی، داوود (

نامه کارشناسی ارشد،  ، پایان»58-72س از پیروزي انقالب اسالمی در ایران جمهوري پ ریاست

  شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. جامعه

، هاي پژوهش اجتماعی ها و سیاست ها، آرمان فلسفه علوم اجتماعی: روش)، 1389روت، مایکل (

  ترجمه محمد شجاعیان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

اي  سیاسی مطالعه -بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی«)، 1394ن؛ روهنده، مجید (زارع، بیژ

 .87-64، صص 2، شماره 9، مطالعات اجتماعی ایران، دوره »سال شهر کرج 18در باب شهروندان باالي 

  ، تهران: نشر آگاه.دموکراتیزاسیون در ایران)، 1386ساعی، علی (

هاي  بررسی میزان شرکت مردم در انتخابات بعد از انقالب در شهرستان«)، 1368زاده، سید حسین ( سراج

شناسی، دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد، جامعه ، پایان»کشور و رابطـه آن با برخی از متغیرهاي اجتماعی

  تربیت مدرس.

وم خرداد )، محرومیت نسبی و چرخش رأي در انتخابات د1388زاده، سید حسین؛ گلپایگانی، حسن ( سیف

 .266-247، صص 3شماره، 39دوره  فصلنامه سیاست،، 1376

  ، تهران: شرکت سهامی انتشار.رفتار انتخاباتی مردم ایران)، 1395زاده، محسن ( شریف

مجله اینترنتی )، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر اردبیل، 1381شفیعی، شفیع (

 .24-17 ، صص50، سال دوم، شماره فصل نو



 1399بهار ، 1 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

174 

)، بررسی رابطه میان مشارکت 1393نیا، سید امیرمسعود؛ صادقی عمروآبادي، بهروز؛ ابراهیمی، علی ( شهرام

فصلنامه )، سیاسی و رفاه اقتصادي (مطالعه موردي دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان

  .200-160، صص 19، شماره 5دوره  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامه

، مطالعات راهبردي)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان، 1394صادقی جقه، سعید (

 .118-89)، صص 69(پیاپی  3سال هجدهم، شماره 

  ، تهران: کویر.شناسان سیاسی ایران منطق جامعه)، 1396آبادي، ابراهیم ( صالح

شناسی  فصلنامه جامعه، اسی و مشارکت انتخاباتی)، تحصیالت، فرهنگ سی1399آبادي، ابراهیم ( صالح

 .90 – 65)، صص 77(پیاپی  1، شماره 31، سال کاربردي

مراتب نیازها؛ مطالعه  )، رابطه مشارکت سیاسی و سلسله1393عابدي اردکانی، محمد؛ حسینی، سیدمجتبی (

 .111- 87، صص 19شماره پیاپی  - 1، شماره 10، دوره دانش سیاسیموردي کارکنان دانشگاه یزد، 

 ، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).دهی در ایران تحلیل رفتار رأي)، 1391عبداهللا، عبدالمطلب (

شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان،  )، تحلیل جامعه1387اصغر؛ جهانگیري، جهانگیر ( فیروزجائیان، علی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ،مجله علوم اجتماعینمونه موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران، 

  .109 -83دانشگاه فردوسی مشهد، شماره اول، صص 

سنتی (نمونه  - شناختی انتخابات در ایران برحسب شکاف مدرن ) بررسی جامعه1380علی ( قاضیان، حسین

 )، رساله دکتري، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما:1376انتخابات دوم خرداد 

  حسین بشیریه.

شناختی ازخودبیگانگی در میان دانشجویان،  )، تحلیل جامعه1381پور، جالل ( رضا؛ صفی کلدي، علی

 .180- 149، 35، شماره شناخت

شناختی برخی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی  )، بررسی جامعه1391گالبی، فاطمه؛ حاجیلو، فتانه (

، صص 1، دوره اول شماره مطالعات و تحقیقات اجتماعیشرقی)، زنان (مطالعه موردي استان آذربایجان 

173 -200.  

 ، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: انتشارات صراط.تبیین در علوم اجتماعی)، 1373لیتل، دانیل (

هاي جمعیت شناختی، اجتماعی، اقتصادي و  )، نقش ویژگی1396مذنب، حسین؛ محمدجانی، محمدرضا (

ها (مطالعه موردي: انتخابات دهمین دوره مجلس شوراي اسالمی  رفتار انتخاباتی آن اي شهروندان در رسانه

  .15 -1، صص 3شماره  -، دوره سوم مطالعات علوم اجتماعیدر شهر شیراز)، 

  ، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.شناسی مشارکت سیاسی جامعه)، 1391اهللا ( معمار، رحمت

) تأثیر متغیرهاي اقتصادي بر مشارکت مردم در انتخابات ایران، 1385مهرگان، نادر؛ عزتی، مرتضی (

  .63-51، سال ششم، شماره اول، صص هاي اقتصادي فصلنامه پژوهش

شناسی دین و  اي در حوزه جامعه داري و رفتار انتخاباتی (مطالعه دین)، 1392میرزائی، مهدي (

  گستر.. تهران: سبز رایان ،شناسی سیاسی) جامعه



  هاي مختلف شغلی) و مشارکت انتخاباتی (مقایسه گروهنوع فعالیت شغلی 
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  ترجمه سید رحیم ابوالحسنی، تهران: میزان. مشارکت سیاسی،)، 1387ستر؛ گوئل، لیل (میلبرث، ل

)، رابطه بین مشارکت 1395نیازي، محسن؛ توسنگ، محمدعلی؛ منتی، رستم؛ نژادي، اعظم؛ کسانی، عزیز (

، صص 3, شماره 4، دوره مجله علوم پزشکی صدرااجتماعی و سالمت عمومی در زنان شهر ایالم، 

173 -183.  

)، بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر 1388امین، زینب ( هاشمی، سیدضیاء؛ فوالدیان، مجید؛ فاطمی

 - 199، سال پنجم، شماره اول، صص پژوهشنامه علوم سیاسیمشارکت سیاسی مردم شهر تهران، 

226.  

ن: وزارت فرهنگ )، تهرا1395(1394هاي ایرانیان؛ موج سوم  ها و نگرش هاي پیمایش ملی ارزش یافته
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