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 سعید مقیمیکتر د
  
  

  مقدمه
 
  

مسائل توسعه و  ترین مھماز  سیاسیآن بر توسعه  تأثیرو  سیاسی مشارکت
گفته  کهھمان گونه . گردد میتوسعه محسوب شناسی  جامعه نوینمباحث 

شناسی در مفھوم رایج و کالسیک آن به بررسی روابط حکومت و  جامعه ١شود می
ھای فرا روی دولت مدرن که  جدا از چالش. پردازد جامعه در محدوده دولت مدرن می

ھا  برگرفته از مبحث جھانی شدن است سطح تحلیل رفتار سیاسی فرد و گروه
شناسی است و در این رھگذر توجه به  کماکان از مطالب مورد توجه مباحث جامعه

وجوه مختلف مشارکت سیاسی شھروندان به خصوص عرصه انتخابات، کانون توجه 
زیرا بنا بر باور محققین انتخابات . داده استپژوھشگران را به خود اختصاص 

ترین نوع مشارکت سیاسی افراد در عرصه اجتماع است که  ترین و مشخص مھم
ھای اجتماعی قدرت سیاسی الگو مناسبی برای ارزیابی  تواند ضمن بیان پایه می

از طرف دیگر بررسی انتخابات و مشارکت انتخاباتی . سازوکار قدرت در جامعه باشد
تواند رابطه متقابل  گردد، می ی رغم ابھاماتی که در کیفیت و کمیت آن مطرح میعل

  .تری به نمایش بگذارد حکومت و جامعه را به شکل عینی
جدا از مباحث فوق آنچه که بیش از پیش بررسی امر انتخابات در ایران را در کانون 

از آنجایی . معه استدھد برگرفته از ساختار حکومت و تعامل آن با جا توجه قرار می
که انتخابات در ایران جدا از مبحث حقوق شھروندی با مبحث مشروعیت نظام نیز 

دلیل مضاعفی را برای توجه و بررسی و تعمق در  ،پیوند ناگسستنی یافته است
  . میآوردامر انتخابات ھمواره بوجود 

یم ھای گفته شده در سه بخش تنظ ھا و ضرورت بر اساس اھمیت پژوھشاین 
پرداخته  طرح بحث و بیان ضرورت و ادبیات موضوع هدر بخش اول ب. شده است

انتخاباتی ضمن بیان منظر متفاوت آسیب شناسی رفتار  ھمچنین ،میشود
در بخش دوم . تحقیق نیز مطرح شده استھای  این نوشتار، سؤال ن درشھروندا

نظری مورد استناد ھای مختلف رفتار انتخاباتی، چھارچوب  ضمن بیان الگوھا و تئوری
در فصل سوم بر اساس آمارھای رسمی . شود این تحقیق به اختصار بیان می

 ا نگاه بهبی ددر یک مطالعه مورمنتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و وزارت کشور 
تان کھگیلویه و اسو ددر تحلیل رفتار انتخاباتی و به بررسی  ،ھفتم انتخابات مجلس

پردازیم و در نھایت یافته تحقیق را در نتیجه گیری بیان  می مرکزیبویراحمد و 
  .واھیم نمودخ
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  طرح بحث -١ 

  
ھای  در بحث آسیب شناسی دمکراسی و مشارکت سیاسی شھروندان در عرصه

مختلف اجتماعی و سیاسی مباحث گوناگونی از سوی محققین طرح گردیده 
که به دلیل تنوع منظرھای تفکری و الگوھای روشی و ھمچنین الگوھای  ،است

 پژوھشدر این . البی خاص بیان نمودر قھا را د توان آن مورد مطالعه به دشواری می
به از منظر عملی فارغ از الگوھای مختلف تفکری  ،جھت ساماندھی بیشتر بحث

  .کنیم اشاره می ھااین نوع دیدگاھ ھای مختلف گونه
برخی از محققین با نگاھی رادیکال به مبحث دمکراسی و مشارکت  -١

با نگاه کالن به . شھروندی به صوری بودن این فرایند در جوامع اشاره دارند
یاسی از نظر این افراد حتی در بھترین شرایط نیز آرای ھای س نظام

شھروندان از سوی صاحبان قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جھت 
ای که در خلع وجود استقالل  به گونه. شود منافع مورد نظر جھت داده می

از جمله . شود تفکری بیان مشارکت شھروندان به طنزی تلخ تبدیل می
توان طرفداران  امر مشارکت شھروندان را میمنتقدین دمکراسی و 

ای  ھای مارکسیستی عنوان نمود که مطالب خود را در مباحث گسترده تئوری
. ی دارندمبیان  اند داری عنوان کرده ھای سرمایه که در خصوص نقد نظام

توان با نگاھی متفاوت از روشنفکرانی چون سارتر و یا میلر در  ھمچنین می
در خصوص انتخابات ایران این . سخن به میان آوردبحث دمکراسی نخبگان 

ھای مخالف نظام جمھوری اسالمی تشکیل  طیف را معموالً اپوزسیون
  .دھند می

گروھی دیگر از محققین ضمن نفی عدم مشارکت صوری شھروندان در  -٢
اجتماعی انتقاد و بحث آسیب شناسی خود را معطوف به  -عرصه سیاسی

کنند که موجب کاھش  نونی و حقوقی میھا و سازوکارھای قا مکانیسم
ھا و در نتیجه عملی نشدن گسترده واقعی مشارکت شھروندان  خلق فرصت

ھای انتخاباتی و یا  ھا و ایرادھای نظام در این نگاه به نقصان. شوند می
به عنوان مثال در خصوص . شود عملکرد متولیان اجرایی و نظارتی تاکید می

در ماھنامه آفتاب  iiن به مقاله مھدی رجبیتوا انتخابات مجلس ھفتم می
 .اشاره نمود

ھای آکادمیک تحقیقات علوم  گروه سوم که بیشتر شامل افراد فعال در حوزه -٣
ھای  شود، بیشتر در قالب مباحث توسعه و بررسی نظام سیاسی می

در این گونه مباحث . اند سیاسی به بحث مشارکت شھروندان توجه نموده
وندان و لطمات آن بر ساختار سیاسی و امر توسعه بحث عدم مشارکت شھر

از این منظر مباحث حقوق سیاسی و حق طبیعی  .گیرد مد نظر قرار می
ھا در روند توسعه به تفصیل بیان  شھروندان و تبعات منفی عدم مشارکت آن

اعتراضات گسترده و «ام نلسون معتقد است . به عنوان مثال جان ا. گردد می
ونت سیاسی بازتاب نبود یا ناکارآمدی نھادھا و بیش از ھر چیز خش

. در واقع اعتراض، نقطه مقابل مشارکت است. فراگردھای مشارکت است
ھا امری مطلوب  و خواه برای سیستم) شھروندان(مشارکت خواه برای افراد 
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ھای  ھمچنین برخی از صاحب نظران ضمن بررسی نظام» iiiرود به شمار می
ھا  ھا و تبعات آن ارکت افراد در این نظامحکومتی به تبین پدیده مش

  ،مقایسهجھت اغلب نیز الگوی مورد قبول در این رویکرد  .پردازند می
ای تحت  طی مقاله واینر .می باشندفته صنعتی ورھای پیشرھای کش نظام

به آسیب شناسی » ivمشارکت سیاسی، بحران فرایند سیاسی«عنوان 
 . پردازد ای اقتدارگرا میھ مشارکت سیاسی شھروندان در رژیم

مباحث آسیب  ،ھا گروه دیگر از محققین با طرح روانشناسی اجتماعی توده -۴
ھای گوناگون با  سیاسی مردم را در حوزه –شناسی مشارکت اجتماعی 

توجه به ضعف نیروی قضاوت یا کمبود تفکر نقادانه و یا حتی تحریک پذیری و 
ً . دھند ارزیابی قرار می ھا مورد بررسی و خوش باوری و سادگی توده غالبا

ھای  که با شکل گیری حکومت نیمه اول قرن بیستم در کشورھای صنعتی
تشکیل را  تر و اقتدارگرا توأم بوده است مستندات مباحث این محققینیتوتال
گوستاو » vھا روانشناسی توده«تاثیر گذار به کتاب میتوان از جمله  .دھد می

 . در این زمینه اشاره کردلوبون 
  

نه بر  ھای انتخاباتی و نه بر مکانیسم در این تحقیق بحث آسیب شناسی انتخابات
و سالمت امر  صحت بهنه حتی مبحث عدم مشارکت شھروندان در انتخابات و 

بلکه کانون توجه بحث در خصوص چرایی و چگونگی . استگردیده انتخابات متمرکز 
شود این است که با  سؤالی که در اینجا مطرح می. عمل مشارکت کنندگان است
کت مردم در انتخابات و تبعات و مشکالت آن برای توجه به این که عدم مشار

ساختار سیاسی به عنوان مبحث اصلی آسیب شناسی رفتار صاحبان آرا مورد 
گیرد، ضرورت بررسی طرح آسیب شناسی مشارکت افرادی که در  توجه قرار می

اند چیست؟ آیا  ھای ریخته اند و رای خود را در صندوق جریان اتنخابات حضور یافته
  آسیب شناسی این مبحث منطقی است یا خیر؟ طرح 

در جھت پاسخ به این سؤال ضمن یادآوری ضرورت بررسی امر انتخابات که در 
شناسی  مقدمه این تحقیق به آن اشاره گردید، بایستی گفت که از منظر جامعه

 نشاتسیاسی ضرورت این بحث از ماھیت و عملکرد حکومت جمھوری اسالمی 
دولت «حال حاضر با این پیش فرض که دولت در ایران یک  حتی اگر در. گیرد می

است موافق نباشیم اما محوریت ایدئولوژی در ساماندھی نظام » viایدئولوژیک
 از این منظر موضوعیت این نکته که. حکومتی غیر قابل چشم پوشی است

ً دربردارنده درجاتی از بحران مشروعیت، مشارکت  دولت« ھای ایدئولوژیک ذاتا
بحث به دلیل اینکه ین ھمچن. ی گیردمھستند، مورد توجه قرار » یو کارایسیاسی 

ھای دیگر با نگاھی تقلیل  ت  و حتی در عرصهامشارکت شھروندان در عرصه انتخاب
گرایانه به بحث مشروعیت نظام تبدیل شده است، جدا از تعداد افرادی که از 

ای دھندگان نیز کیفیت و چرایی آرای رالجرم اند،  شرکت در انتخابات امتناع ورزیده
ھنگامی که ھر نظام . تواند بسیار حائز اھمیت باشد در ھر دوره انتخاباتی می

ایدئولوژیکی شرکت در انتخابات را به معنی فعلی در راستای مشروعیت بخشی 
تواند از این حق به  نه حق شھروندی که می(کند  تفسیر میخود به نظام سیاسی 

تواند در مبحث  شرکت در امر انتخابات مینه تنھا عدم ) صالحدید خود بھره جوید
آسیب شناسی انتخابات مورد توجه قرار گیرد، بلکه بایستی چرایی، چگونگی و 
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بسیاری از مقامات . کیفیت آرای داده شده نیز مورد بررسی و تبین قرار گیرد
سیاسی ایران در جریان انتخابات به پیوند آرای عمومی با مشروعیت نظام تاکید 

به عنوان مثال آیت هللا جنتی طی سخنرانی در مراسم نماز جمعه تھران . اند ورزیده
عدم شرکت در انتخابات را نه تنھا خیانت به ملت دانسته بلکه آن را نیز فعلی غیر 

  . شرعی دانسته است
اشاره داشت که فرا روی یک  و چالشھایی تمشکالبروز توان به  در این فضا می

 ، چالشھایی کهگیرد عمومی قرار میایدئولوژیک در بلند مدت در جذب آرای  ظامن
در صورت عدم  ودھد  را در وادی بحران مشروعیت و مشارکت قرار می ظامنالجرم 

ھای تاکتیکی نیز  حتی با حرکت ،مناسب ساختار سیاسیو باز تعریف ساماندھی 
شناسی مشروعیت بخش  تغییر در نماد«توان به  جمله می از. مرتفع نخواھد شد

توان در  وعیت بخش نظام را میتغییر در نماد شناسی مشر. اشاره کرد» نظام
در حالی که در اوائل انقالب . پروسه تبلیغات انتخاباتی به روشنی مشاھده نمود

نمادھا پیروی از فضایی رادیکال و مذھبی و غیر ستیز و به نوعی فرا ملی را بر 
کردند، در حال حاضر رویکردھای ملی، تنش  ھای ایدئولوژیک ترویج می اساس داده

شب کانال  ٨در اخبار ساعت عنوان مثال به . گیرد نیز مورد توجه قرار می. ..زدایی و 
یعنی دو روز قبل از انتخابات در گزارشی به معرفی سرود  ٢٩/١١/٨٢سوم سیما در 

پرداخته ) با صدای استاد بنان(ساخته آھنگ ساز فقید روح هللا خالقی » ای ایران«
ته بود حال برای ھا مورد بی مھری و حتی توھین قرار گرف سرودی که سال. شد

تھییج احساس ملی شھروندان به عنوان نمادی متفاوت مورد استفاده قرار 
یا تصاویری از اوائل انقالب در خصوص رای به نظام جمھوری اسالمی . گرفت می

بخش گردید که در آن زنان بی حجاب تمایل خود را به جمھوری اسالمی نشان 
  .دادند می

ضرورت بررسی رفتار رای دھندگان باید اضافه کرد،  جدا از دالیل یاد شده در خصوص
اگر نظام بخواھد با تعداد آرای کسب نموده به مشروعیت خود امیدوار باشد در این 
صورت مبنای آرای ریخته شده برای نظام امری حیاتی و قابل بررسی است؛ لذا در 

عنوان شده ھای این پژوھش که در زیر  ھایی ھمانند سؤال این رابطه بررسی سؤال
  .تری مثمر ثمر خواھد بود است به شکل جامع

چرا و به چه دلیل مشارکت عمومی در عرصه انتخابات در یک مقایسه صوری  - ١
  تر است؟ ھای بزرگ ھای کوچک بیشتر از استان در استان

 بر پایه کدام انگیزه و اھداف مشارکت در امر انتخابات صورت گرفته است؟ - ٢
ھا و  فاوتی را در شکل گیری رفتار انتخاباتی استانھای مت توان ویژگی آیا می - ٣

مشاھده ... ھا با توجه به وضعیت معیشتی، فرھنگی، قومی و شھرستان
 کرد؟
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  ھا و الگوھای مختلف تحلیل رفتار انتخاباتی تئوری - ٢
  

توان در سه جریان عمده روش  الگوھای مختلف تحلیل رفتارھای انتخاباتی را می
  :کردشناسانه خالصه 

  الگوی جامعه شناسانه تحلیل رفتار رای دھندگان - ١
 سیاسی در تحلیل رفتار انتخاباتی_ نظریه روانی  - ٢
  . ٧تحلیل اقتصادی محور از رفتار رای دھندگان - ٣

الگوی جامعه شناختی تحلیل رفتار انتخاباتی رای دھندگان که مورد توجه بیشتر 
اش در  ار اسفلد و گروه تحقیقاتیپژوھشگران است نخستین بار از سوی پل الز

ھا در تحقیقات میدانی خود به  آن. عرضه شده است ١٣۴٠دانشگاه کلمبیا در سال 
اند که اثر تبلیغات بر رای دھندگان بسیار ناچیز است و در عمل  این نتیجه رسیده

ھا پیش از  تبلیغات گسترده احزاب اثر چندانی بر رای دھندگان ندارد و آنان مدت
از این منظر رای دھندگان . اند انتخابات تصمیم خود را در ارائه آرای خود گرفته شروع

ھای ثابتی ھستند که تحت تأثیر محیط خانوادگی، شغل و  اغلب دارای گرایش
بسیاری از محققان بر این امر اذعان . محیط فرھنگی از قبل سامان یافته است

اقتصادی، _ ت پایگاه اجتماعیدارند که مشارکت سیاسی در تمامی جوامع به نسب
تحصیالت، شغل، جنسیت، سن، مذھب، قومیت، ناحیه و محل سکونت، شخصیت 

به نظر . ھایی از این قبیل متفاوت است و فرھنگ سیاسی حاکم یا پیش زمینه
کند  میلبرایت و گوئل بسته به چھار عامل مھم، مشارکت سیاسی افراد تغییر می

. ھای شخصی و محیط سیاسی جتماعی، ویژگیھای سیاسی، موقعیت ا انگیزه«
حتی در مباحثی که در حوزه » ٨ھا، منابع و تعھد را افزود به این عوامل باید مھارت

توسعه سیاسی نیز از سوی محققین چون کارل دویچ و دانیل لرنر مطرح شده 
است، چگونگی مشارکت سیاسی و فرایند آن نیز بر اساس متغیرھای اجتماعی 

در حالی که لرنر تأثیر شھروندی و در معرض « ،قرار گرفته استمورد توجه 
ھای گروھی قرار گرفتن را مورد بررسی قرار داده است دویچ ،ترکیب  رسانه
و آن را بسیج اجتماعی  ھای فرایند نوسازی را پیشنھاد کرده تری از ویژگی پیچیده

مطرح کرد که رای کمی کردن این مفاھیم دویچ این پیشنھاد را ... تنامیده اس
ھای گروھی، تغییرات  ھایی از تغییرات اجتماعی مانند استفاده از رسانه شاخص

سکونتی، تغییرات شغلی، ارتقای آموزشی و افزایش درآمد وجود دارند که ھمزمان 
روند و این تغییرات با اشکال جدید مشارکت سیاسی  رخ داده و به پیش می

   ٩».قرینند
موضوع  -٢مشارکت کننده و  -١باتی دو عنصر اصلی یعنی اگر برای انجام عمل انتخا

را مد نظر قرار دھیم ) کند ای که فرد در آن شرکت می موضوع و عرصه(مشارکت 
پیوند این دو عنصر انگیزه و ھدفی است که مشارکت کننده را ترغیب و وادار به «

مشارکت  ھا دالیل افراد برای به سخن دیگر، انگیزه. کند حضور در یک عرصه می
توان ھر مشارکتی را مبتنی بر ھدف یا  به صورت کلی می .شوند محسوب می



  وردی مجلس ھفتمدھندگان در ایران؛ مطالعه م یرا یرفتار انتخابات یشناس یبآس
 

 

 سعید مقیمی - 6 -

 

بنابراین برای تحلیل ھر . شود اھدافی دانست که نبود آن سبب سلب مشارکت می
  » ١٠ھا و اھداف انجام شده است مشارکت باید پرسید که بر پایه کدام انگیزه

مان گونه که اشاره گردید تحت نکته قابل توجه این است که این اھداف و انگیزه ھ
تأثیر متغیرھای پیش گفته شده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ھستند و از سوی 
دیگر این عوامل در جوامع مختلف وجوه گوناگونی از مشارکت و انگیزه و اھداف 

در حالی که در جوامع پیشرفته صنعتی بارزترین نوع . آورند مشارکتی را پدید می
شکل رسمی در قالب فعالیت احزاب سیاسی گوناگون، مشارکت سیاسی به 

یابد در برخی جوامع از جمله ایران مشارکت سیاسی به شکل غیر  سامان می
در ھمین جا باید یادآور شد با توجه به اینکه الگوھای . افتد رسمی اتفاق می

سیاسی و اقتصادی _ ھای اجتماعی  مطالعاتی تئوری رفتار رای دھندگان با ویژگی
ھا برای  مبنا قرار دادن ھر یک از این تئوری ،دھای چشمگیری دار ور ما تفاوتکش

به . تحلیل رفتار رای دھندگان ایرانی نه تنھا ناکار آمد بلکه غیر واقعی خواھد بود
عنوان مثال طبق تحلیل رفتار رای دھندگان در کشورھای صنعتی افزایش مشارکت 

رای دھندگان نسبت مستقیم دارد  سیاسی به وجوه مختلف شھر نشینی و سواد
لیکن برابر آمارھای رسمی که در فصل آتی ارائه خواھد شد، به خوبی مشاھده 

این الگو نه تنھا رعایت نشده بلکه ھفتم  مجلسشود حداقل در انتخابات  می
. ای معکوس بین متغیرھای یاد شده و عمل انتخاباتی شھروندان وجود دارد رابطه

ضعیت نیازمند تحقیقات میدانی وسیع و علمی جامعه شناختی تبیین چرایی این و
توان بر اساس  ھر چند که می. است که متأسفانه تاکنون صورت نپذیرفته است

ھای جامعه شناختی مطالبی در این  شواھد و به مدد برخی از الگوھا و تئوری
محققانه  ھایی اما واقعیت امر این است که این نوع مطالب حدس. زمینه ارائه نمود

ھا در جامعه ما به  علی رغم اینکه این حدس .است که نیاز به بررسی بیشتر دارند
ھای سیاسی به آن پرداخته  ھای واقعی مطرح شده و در کشاکش عنوان داده

گشای تبیین عمل اجتماعی  تواند راه شود، طبیعی است این گونه مطالب نمی می
  .سیاسی افراد جامعه گردد_ 

ھای جامعه شناختی که در این خصوص به شکل گسترده مورد توجه  از جمله نظریه
ھای متفاوت  ھای تیپ شناسی گونه محققین قرار گرفته است، بررسی تفاوت

شناسی کالسیک مطرح  جامعه است که از ھمان آغاز از سوی پیشروان جامعه
ھای آشنایی که به دست پیشروان  از میان تیپ شناسی«. گردیده است

سی در تالش برای درک خصلت دوره مدرن صنعتی با متمایز ساختن آن شنا جامعه
ھیچ کدام مانند تیپ شناسی گماینشافت و ... از دوران پیشین ساخته شده است

شود آشنا  ترجمه می ١٢فردیناند تونیس، که معموالً اجتماع و جامعه ١١گزلشافت
تری ارائه  هاین نظریه بعدھا توسط ماکس وبر به شکل مشخص و برجست» ١٣نیست
ای  جامعه«و » Communalizationجماعتی « از نظر ماکس وبر فرآیند. گردید

Aggregation «ھای متفاوتی از رفتار اجتماعی را به وجود  شدن روابط، گونه
بر احساس ھمبستگی «یابند  روابط زمانی که خصلت جماعتی می. آورد می

» نتی آنان است استوارھای عاطفی و س شرکت کنندگان که زاییده وابستگی
محصول آشتی و توازن «ای روابط اجتماعی  گردد و از سوی دیگر خصلت جامعه می

از این منظر » ١٤شود منافع است و از احکام ارزشی عقالنی یا مصلحت ناشی می
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ھای بارزی بین جوامع مدرن صنعتی و جامعه سنتی قبل از آن وجود دارد که  تفاوت
  . آن بیان گردیده استدر جدول زیر وجوه مختلف 

  
  )جامعه(گزلشافت   )اجتماع(گماینشافت   ھا ویژگی
  مستقل، فردگرایی  جمعی، وابسته به گروه اجتماعی  نگرش به فرد

  غیر شخصی  آشنا، نزدیک  روابط اجتماعی
  زیاد  کم  تمایز اجتماعی
  دولت و اقتصاد  خانواده  نھادھای اصلی
  شھر   روستا  حوزه جغرافیایی

  قانون و قرار داد  رسوم، مذھب  ماعیکنترل اجت
  

این الگو بعدھا نیز تمایز بین جوامع کشورھای صنعتی و جوامع کشورھای توسعه 
ھا از جوامع  نمود و لذا مبنای تحلیل آن نیافته را از نظر برخی محققین بیان می

به عنوان مثال در خصوص . توسعه نیافته و از جمله کشور ما قرار گرفته است
سریع القلم به طرح  ،سیاسی و تبعات آن به رفتار سیاسی در کشور ایرانفرھنگ 

امروزه به طور کلی در کشور شاھد دو سطح فرھنگ «پردازد که  این مسئله می
شیوه زیست صنعتی و (ھستیم به عبارتی چون دارای دو شیوه زیست ھستیم 

فرھنگی یکی . با دو سطح فرھنگ نیز روبرو ھستیم) زیست روستایی و عشایری
ای،  که شھری، صنعتی و عقالنی است و دیگری فرھنگی که بافت عشیره

و از آنجایی که رفتار انتخاباتی رای دھندگان به عنوان » ١٥روستایی و سنتی دارد
توان  یک کنش سیاسی در ارتباط مستقیم با فرھنگ سیاسی جامعه است لذا می

رفتار و دیگر  انتخاباتی شھری رفتاراز دو رفتار انتخاباتی سخن به میان آورد یک 
واقعیت امر این است که برای تبیین ھر چه . (ای و روستایی انتخاباتی عشیره

از این  )ای ھستم تحقیقات میدانی گسترده بیشتر این دو رفتار انتخاباتی نیازمند
موضوع «و » مشارکت کننده«ھا و اھدافی که پیوند بین دو عنصر  منظر انگیزه

کنند متفاوت و گاه متعارض است و در عین توجه به این  یان میرا ب» مشارکت
ھا و اھداف در تبیین تعامل بین جامعه و حکومت حائز اھمیت  ھا، انگیزه ویژگی

خواھد بود و در مطالب ما در خصوص آسیب شناسی رفتار رای دھندگان و مبحث 
  . یردگ مشروعیت و کارآمدی یک نظام ایدئولوژیک مورد استفاده قرار می

به عنوان نمونه طی یک تحقیق میدانی از رفتار انتخاباتی رای دھندگان در جوامع 
از پاسخگویان پرسیده شده است تا چه اندازه عالیق «ای  مبتنی بر فرھنگ عشیره

میانگین ..... ای در گزینش نماینده مورد نظرتان مھم بوده است؟  قومی و قبیله
ای در انتخاب نماینده مورد نظر رای  و قبیله یعنی عالیق قومی. است ۵/٣ھا  پاسخ

ھای ارائه شده از سوی  سؤال شده تا چه اندازه برنامه... دھندگان زیاد بوده است 
] ۵/٢ھا  که میانگین پاسخ. [نامزدھا در انتخاب نماینده مورد نظرتان موثر بوده است

ی نامزدھای از سوی ھای انتخابات بیانگر تأثیر اندک تبلیغات و عدم توجه به برنامه
ھای عمده  از شاخصبا توجه به اینکه پدرساالری یکی ... رای دھندگان است 

رود، از پاسخگویان پرسیده شده است تا چه اندازه  به شمار می فرھنگ پدرساالر
] ٣ھا  که میانگین پاسخ... [در رای دادن تابع پدر، شوھر یا رئیس خانواده ھستید 

» ١٦قریبا به میزان متوسط در رای دھندگان موثر بوده استدھد این امر ت نشان می
ای به  دھد تأثیر فرھنگ قومی و عشیره گونه که تحقیق یاد شده نشان می ھمان
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ھا و اھداف رای دھندگان نقش  ای در جھت دھی انگیزه نحو مشخص و برجسته
ا شود و ی محسوب می» خودی«کند و تمایل به گزینش فردی که اساسی را ایفا می

این نوع نگاه در . شود به عبارت دیگر از اعضای قوم یا گروه فرد است برجسته می
ھای فعال سیاسی نیز قابل پیگیری است و تبعات  حتی در گروه ،سطح وسیع خود

وقتی منزلت اجتماعی «کند این است که  گونه که واینر اشاره می منفی آن ھمان
از اینکه سیاست حکومت چه  ھای اجتماعی رقیب شود، موضوع اصلی ھدف گروه

چیزی باید باشد به اینکه چه کسی سیاست حکومت را تعیین خواھد کرد تبدیل 
ھای فرھنگی جوامع  از وجوه تمایز دیگری که در خصوص ویژگی» ١٧خواھد شد

توان به آن اشاره کرد، امکان اقناع  ای با جوامع شھری می روستایی و عشیره
منظور ما از این نکته این . ھای اجتماعی است ذھنی افراد این جامعه در کنش

است که علی رغم اینکه تغییر فرھنگی در این جوامع به کندی و سختی صورت 
تواند  ھا دالیل ارائه شده به گونه سھل و آسان می پذیرد، لیکن در حوزه سنت می

به عنوان مثال اگر برای یک فرد . به اقناع ذھنی افراد این جامعه منتھی شود
ستایی شرکت در امر انتخابات به عنوان یکی از تکالیف دینی او معرفی شود رو

گیرد و در نتیجه حضور در عرصه  پذیرش چنین تحلیلی به آسانی برای او صورت می
  .دھد خواسته شده را انجام می

ای  در عین حال باید توجه داشت که در اینجا منظور ما از ساختار قومی و قبیله
السیک آن که نمادی از تعارض بال انقطاع سنت و تجدد است، حاکم به مفھوم ک

نیست بلکه نمودی از فضا و تعامل تجدد و سنت در پی ریزی رفتار اجتماعی است 
به ھمین دلیل نباید . تجدد و سنت به استعاره ھر دو در نھایت نوعی گفتمانند«

مورخ ] ز بامھاب. [ھا ساخته و پرداخته تجددند فراموش کرد که بسیاری از سنت
کند که بیشتر  تاکید می) بریتانیا(گراترین کشور سرمایه داری پیشرفته  سنت
ً  ھایی که خیلی کھنه به نظر می سنت رسند یا مدعی چنین قدمتی ھستند غالبا

سنت . شوند اختراع می) از ھیچ(منشایی بسیار اخیر دارند و گاھی ھم اصال 
اعمالی است که ماھیتی نمادین دارند و  ای از کارھا و ای که مجموعه اختراع شده
ھای معین یا ھنجارھای رفتاری معینی را از طریق تکرار که  کنند ارزش سعی می

کند، تلقین  طبعا امتداد و پیوستگی با گذشته تاریخی مناسبی را تداعی می
ھای  توان انجام کنش و واکنش باید توجه داشت که در این فضا دیگر نمی» ١٨کنند

بلکه . تنھا به معنی پایبندی به ساختار بسته سنتی قوم گرایی تعبیر نمودقومی را 
تر خواھد بود و  ای از تعامل فرد با گروه خود جھت یک خواست وسیع گزینش بھینه

این منظر در . آن حفظ منافع قابل قبول برای شخص رای دھنده است
فضای کند  گونه که کیت نش اشاره می شناسی سیاسی جدید ھمان جامعه

چند پارگی و شکسته شدن « .آورد ای را پدید می تحلیلی و تحقیقی دگر گونه
ھای جمعی و مصرف گرایی و زوال  ھای زندگی، رشد رسانه ھا و شیوه ارزش

مشاغل و جوامع با ثبات ھمه و ھمه بدین معنی است که ھویت اجتماعی خدشه 
در این شرایط ظھور . اند ناپذیر و مسلم انگاشته شده سابق اکنون سیاسی شده

اند و  ای متفاوت از احزاب سازمان یافته ھای اجتماعی که به گونه ھا و شبکه جنبش
ھای غیر طبقاتی نظیر جنسیت، قومیت و ھویت جنسی را نمایندگی  ھویت

در حال حاضر یک .... ات  کنند، ھم محتوا و ھم شکل سیاست را تغییر داده می
به طوری که این رشته از . سیاسی رخ داده استشناسی  تغییر پارادایم در جامعه
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ھای دولت محور و طبقاتی مشارکت یا عدم مشارکت دور شده و به طرف درک  مدل
ای که در ھمه تجربیات اجتماعی حضور دارد،  جدیدی از سیاست به مثابه پدیده

   ».١٩حرکت نموده است
یق بحث دو شیوه با توجه به مطالب یاد شده الزم به یادآوری است که در این تحق

متفاوت رفتار انتخاباتی رای دھندگان الزاما به معنای دو گونه متعارض و روی در روی 
پایبندی به بحث تقلیل گرایانه قوم گرایی و محوریت قرار . ھم منظور نگردیده است

کند زیرا بر این  دادن آن از نظر روشی و نتیجه گیری نیز ما را الجرم دچار تعارض می
گیرد ما با یکی از اشکال بحران  امی که بحث قومیت گرایی مبنا قرار میاساس ھنگ

در صورتی که حداقل در این نوشتار تاکید فرا روی ما بر . ھویت مواجه خواھیم بود
روی وجوه مختلف بحران مشروعیت و کارآمدی است که دست به گریبان یک نظام 

سامان دھی ساختارھای این نوع دولت چون از ساخت و . باشد ایدئولوژیک می
ای برگرفته از  ماند با تاکید بر روی الگوھای مشارکت توده مناسب سیاسی باز می

ای در جھت سامان دھی یک  ھای پوپولیستی به مشارکت وسیع توده نظام
دارد که بعد از فرو کش نمودن  دمکراسی محدود و قائم به فقیه ساالری گام بر می

ھای ایدئولوژیک، عمالً درگیر  ای انقالبی متأثر از دادهھای اولیه فض شورھا و ھیجان
شود که از  ھای قومی و ایلی، گروھی و فردی می ساز و کارھای ناسالم، نگاه

در این فضا بدیھی است بیشترین . جوید نادانی و بی تفاوتی شھروندان بھره می
ناسالم  اقبال حکومت در مناطق روستایی و شھرھای کوچک قرار دارد که از فضای

ھا و  گیری این نکته حتی در موضع. ذکر شده برخوردار بوده و یا مستعد آن ھستند
به عنوان مثال دبیر شورای نگھبان در نماز . بیانات مقامات حکومتی نیز وجود دارد

ضمن اشاره به تخلفات مختلف در امر انتخابات خواستار  ۴/٢/١٣٨٣جمعه مورخ 
طوری «: دارد شود و اظھار می وه قضائیه میتر مسائل از سوی ق پیگیری سریع

نشود که نرخ ھر رای ھنگام صبح دو ھزار تومان باشد و در شب به بیست ھزار 
البته این ... به ھر حال این تخلفات این قدرھا ھم مخفی نیست . تومان برسد

ً در برخی از شھرھای  تخلفات در تھران و شھرھای بزرگ وجود نداشت و صرفا
  ٢٠» .وع پیوستکوچک به وق

  
  بررسی رفتار انتخاباتی استان کھگیلویه و بویراحمد و استان مرکزی - ٣
  

ھای فراوانی در اول  ھفتمین انتخابات مجلس شورای اسالمی با فراز و نشیب
برگزار گردید برابر گزارش رسمی وزیر کشور که در روز افتتاحیه  ١٣٨٢اسفند ماه 

گردید و در سایت اطالع رسانی وزارت  قرائت ٧/٣/١٣٨٣مجلس ھفتم در تاریخ 
ثبت نام از  ٢٢/٩/٨٢بر اساس زمان بندی انتخابات از روز ، ٢١کشور نیز موجود است
ھای سیاسی  حوزه انتخابیه وزارت کشور و نمایندگی ٢٠٧داوطلبان نمایندگی در 

نفر  ٧٣٤٤نفر شامل  ٨١٧٢خارج از کشور به مدت یک ھفته انجام گرفت و طی آن 
حوزه انتخابیه  ٨٤٩ھای اجرائی در  ھمزمان ھیئت. نفر زن ثبت نام کردند ٨٢٨مرد و 

اصلی و فرعی تشکیل شد و در این راستا به منظور انتخاب معتمدان اقشار مختلف 
نفر از معتمدان  ٧٥١ھزار و  ٢٩ھای اجرائی و در مجموع  مردم برای تشکیل ھیئت

ھای نظارت معرفی شدند که تعداد  توسط فرمانداران حوزه ھای انتخابیه به ھیئت
نفر رد صالحیت  ٤٤٨٧ھای نظارت رد صالحیت شدند، تعداد  نفر توسط ھیئت ٩٩٢٥
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نفر از مدیران میانی و ارشد اجرائی دارای سابقه  ٤٠٣٣شدگان از ایثارگران، تعداد 
ھای اجرائی در  ھیئت. نفر از خانواده شھدا بودند ٨٦٧ھای اجرائی و تعداد  در ھیئت

ھای قانونی خود و با استفاده از سوابقی که در چارچوب قانون و ھمراه با  رسیبر
نفر از داوطلبان را رد کردند و در مرحله بعد  ٤٣٤سند و مدرک بود، صالحیت تعداد 

نفر از  ٣٦١٧ھای نظارت استان و ھیئت مرکزی نظارت صالحیت تعداد  ھیئت
عنوان عدم احراز بدون ذکر استناد نفر  ١٥٩٩برای تعداد . داوطلبان را رد نمودند

مورد به  ١٨٢٨ھمچنین تعداد . قانونی به عنوان مستند رد صالحیت ذکر شده بود
مورد اتھام عدم  ١٤٠٩عنوان عدم التزام به اسالم و والیت مطلقه فقیه و تعداد 

مورد به  ٧٥١التزام به نظام جمھوری اسالمی و وفاداری به قانون اساسی و تعداد 
 ٣٥مورد اتھام اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر و  ٥٥سوء شھرت در محل و تعداد اتھام 

مورد اتھام وابستگان به رژیم سابق از قبیل عضویت در ساواک و فراماسونری برای 
نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و تعداد  ٨٥تعداد . داوطلبان ذکر شده بود

ز اساتید دانشگاه نیز در بین این رد صالحیت نفر ا ٢٢٥نفر از ایثارگران و تعداد  ١٤٦٠
ھا با اعالم نظر نھایی  در پایان مھلت قانونی بررسی صالحیت. شدگان بودند

تن از نمایندگان  ٧٦نفر از داوطلبان از جمله  ٢١٨٥شورای نگھبان، که طی آن تعداد 
تی بین نفر از داوطلبی، تبلیغات انتخابا ١٣٠٣مجلس رد صالحیت شدند و با انصراف 

بنا بر این گزارش  .نماینده مجلس آغاز شد ٢٨٩نفر از داوطلبان برای انتخاب  ٤٦٦٥
نفر از واجدان شرایط در انتخابات شرکت و رای  ۶٧٧ھزار و  ٧٣۴میلیون و  ٢٣تعداد 

ھای رای انداخته که بر اساس آمارھای اعالم شده توسط مرکز  خود را در صندوق
از این تعداد یک . درصد بوده است ٢١/۵١ر انتخابات آمار ایران، میزان مشارکت د

رای  ٩٩٩ھزار  ۴٩رای سفید و جزو رای آرای باطله بود و  ۶٩١ھزار و  ۴٠٣میلیون 
نماینده  ٢٨۵مشخصات فردی . نیز جزء آمار باطله غیر مأخوذه اعالم گردیده است

رک تحصیلی نفر دارای مد ٤نفر زن،  ١٢نفر مرد،  ٢٧٣: بدین شرح اعالم شده است
نفر دارای مدرک  ٧٥نفر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،  ١٧زیر فوق دیپلم، 

نفر  ٧٢ارشد، نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ٧٧تحصیلی کارشناسی، 
نفر در  ٤٨ .نفر دارای تحصیالت حوزوی ھستند ٤٠دارای مدرک تحصیلی دکترا و 

نفر در  ٦١سال،  ٥٠تا  ٤٠نفر در مقطع سنی  ١٥٨سال،  ٤٠تا  ٣٠مقطع سنی 
 ٦٨. ارنددسال به باال قرار  ٦١نفر در مقطع سنی  ١٨سال و  ٦٠تا  ٥٠مقطع سنی 

  .باشند نفر، از نمایندگان دوره ششم مجلس می
طبق آمار ارائه شده از سوی سایت اطالع رسانی وزارت کشور استان تھران با 

درصد بیشترین واجدان  ٨٢/١٧نفر یعنی در حدود  ۶١ھزار و  ٢۶١ھشت میلیون و 
آمار نھایی شرکت کنندگان در انتخابات . شرایط شرکت در انتخابات را داشته است

درصد آرا  ۵۴/٨٩که استان کھگیلویه و بویراحمد با  ٢٢مجلس ھفتم حکایت از آن دارد
در صد آرا بیشترین شرکت کننده را نسبت به واجدین  ٧۵/٨۴و استان ایالم با 

درصد آرا و تھران با  ٢۶/٣٢اند و استان کردستان با  ه داشتهشرایط استان مربوط
  .اند درصد آرا کمترین مشارکت را در امر انتخابات به ثبت رسانده ۴٧/٣٣

استان کھگیلویه و بویراحمد و استان مرکزی که به عنوان نمونه بررسی آماری مورد 
ای در  بل توجهھای متفاوت و قا اند، دارای ویژگی نظر این تحقیق انتخاب شده

باشند که در فصل  خصوص متغیرھای تأثیر گذار بر آرای رفتار رای دھندگان می
آمار مشارکت انتخاباتی برای استان . گذشته به اختصار به آن اشاره گردید
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درصد اعالم گردیده  ٧٩/۴٢درصد و برای استان مرکزی  ۵۴/٨٩کھگیلویه و بویراحمد 
ھر دو استان به جھت وجود متغیرھای . دھد است که تفاوت فاحشی را نشان می

تأثیر گذار بر رفتار انتخاباتی رای دھندگان از جمله قومیت، شھرنشینی، شیوه 
با توجه به آمارھای رسمی ... تولید صنعتی یا کشاورزی، میزان سواد و جنسیت و

منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته 
کند که در شکل دھی رفتار  ھای متفاوتی را بیان می ، تمایزھا و ویژگی٢٣ستا

ھای سیاسی و  از سوی دیگر شائبه. انتخاباتی رای دھندگان حائز اھمیت است
تری  ای کمتر، این دو استان را به نظر به عنوان نمونه آماری مناسب مسائل حاشیه

  .دھد نشان می
دھد در حالی که میزان مشارکت مردم  می نشان ٣-١گونه که جدول شماره  ھمان

در مجلس اول تا مجلس ھفتم  ٢٤کھگیلویه و بویراحمد بنا بر آمار سایت وزارت کشور
دھد این آمار  درصد را نشان می ۵۴/٨٩درصد به  ٩٣/۴٣تقریبا یک سیر صعودی را از 

در آرای رای دھندگان . باشد برای استان مرکزی تقریبا بیانگر یک سیر نزولی می
درصد را نشان  ٧٩/۴٢و برای مجلس ھفتم  ١١/٩٠مجلس اول برای استان مرکزی 

  دھد  می
  

  در صد مشارکت واجدین شرایط ھفت دوره مجلس شورای اسالمی
دوره   استان

  اول
دوره 
  دوم

دوره 
  سوم

دوره 
  چھارم

دوره   دوره پنجم
  ششم

دوره 
  ھفتم

کھگیلویه و  
  بویراحمد

٩٣/۴٩٣/٨   ٨٧/٧٨   ٣۴   ۶٢/٨۶   ١۶/٩۶   ۵١/٩۶   ۵۴/٨٩   

   ٧٩/۴٢   ٣۶/۶٨   ٧/٧٢   ٩۵/۶۴   ٧٣/٧۶  ١٨/٧٢   ١١/٩٠  مرکزی
  ٣-١جدول شماره 

  
  بررسی ترکیب جمعیتی دو استان و تأثیر آن بر آرای رای دھندگان  ٣-١
  

 ١٣٨٢بنا بر برآوردھای جمعیتی کشور، استان کھگیلویه و بویراحمد در سال 
ه که از این تعداد بیش از نیمی در روستا زندگی نفر داشت ۶۵۴١۴٢جمعیتی بالغ بر 

علی رغم عدم وجود آمار دقیق ترکیب قومی استان، با توجه به کثرت . کنند می
جمعیت روستایی و حتی نام استان که خود به نوعی بیان کننده وجوه قومی این 

تی توان انتظار داشت که با توجه به الگوھای تحلیل رفتار انتخابا استان است می
که در فصل گذشته به اختصار بیان گردید رفتار انتخاباتی این استان را بر اساس 

گونه که در جدول شماره  ھمان. تبیین شود ای و روستایی رفتار انتخاباتی عشیره
نشان داده شده است ترکیب جمعیت شھری و روستایی این استان در  ٣- ٢

درصد جمعیت روستایی  ۴١/٨٣شھرھای گوناگون متفاوت است در حالی که دنا با 
درصد جمعیت روستایی  ٧٨/٣٢مواجه ھست این ترکیب برای شھرستان گچساران 

  . دھد را نشان می
  
   ١٣٨٢ھای استان کھگیلویه و بویراحمد در سال  رآورد جمعیت تعدیل شده شھرستانب

 درصد روستایی شھری کل جمعیت مشخصات
 شھری

درصد 
 روستایی

  ٢٠/٥٠  ٨٠/٤٩  ٣٢٨٣٥٥  ٣٢٥٧٨٧ ٦٥٤١٤٢ کل استان
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٧٥/٥٣ ٩٧٢٤٨ ١١٣٠٢٥ ٢١٠٢٧٣ بویراحمد  ٢٥/٤٦  
٥٩/١٣ ٥٠٤٢٢ ٧٩٢٧ ٥٨٣٥٠ دنا  ٤١/٨٣  

%٤٥ ١٣٤٦٣٨ ١١٠٤٣٦ ٢٤٥٠٧٤ کھگیلویه  ٥٥%  
٢٢/٦٧ ٤٦٠٤٧ ٩٤٣٩٨ ١٤٠٤٤٥ گچساران  ٧٨/٣٢  

  ٣-٢جدول شماره 
شھری نه تنھا جالب توجه است که با توجه به ترکیب جمعیت قومی و روستایی و 

ھای یک استان نیز  ھا بلکه آمار انتخاباتی بین شھرستان آمار انتخاباتی بین استان
از سه حوزه انتخابیه استان کھگیلویه و بویراحمد که برای ھر یک از . متفاوت است

بنا بر آمار منتشره از سوی وزارت کشور . سه حوزه یک نماینده مورد نیاز بوده است
درج گردیده است حوزه گچساران با ترکیب جمعیتی کمترین  ٣-٣که در جدول 

ھمچنین بنا بر این . اند جمعیت روستایی کمترین مشارکت را در امر انتخابات داشته
این حوزه انتخابیه علی رغم ) باشد شامل آرای باطله و سفید می(آمار آرای باطله 

. دھد ری را نشان میھای انتخاباتی دیگر تعداد بیشت مشارکت کمتر نسبت به حوزه
این در حالی است که به گونه عجیبی در حوزه انتخابیه کھگیلویه آرای مأخوذه از 

  ؟!آرای واجدین شرایط نیز پیشی گرفته است
  

  ترکیب و تعداد آرای مأخوذه مجلس ھفتم در استان کھگیلویه و بویراحمد
 حوزه گچساران حوزه کھگیلویه حوزه بویراحمد و دنا مشخصات

اد کاندیدھاتعد )مرد(نفر  ٩  )مرد(نفر  ١٠  )مرد(نفر  ١۶   
 ٩۵٠۶١ ١۴٧٧۴۴ ١۵۵٢۶١ واجدین شرایط
 ۶۵٨٩١ ١۴٨۵٧٧ ١۴٢٨۴٨ آرای مأخوذه
 ٣٣٨٠ ٩٠٠ ١٨٢۵ آرای باطله
 ۶٢۵١١ ١۴٧۶٧٧ ١۴١٠٢٣ آرای صحیح
%٩٢ درصد آرا  ٩۵/٩٩  ٣١/۶٩  

سید حاجی محمد  ستار ھدایت خواه کاندیدھای منتخب
 موحد

علی نبی زاده محمد  

 ٢٠٩۶٢ ۵٣٠١٠ ٧٨١۵۵ آرای کسب نموده
٧١/۵۴ در صد آرای منتخب  ٩٠/٣۵  ۵٣/٣٣  
درصد آرای نماینده 
منتخب نسبت به 

 واجدین شرایط

٣۴/۵٠  ٨٧/٣۵  ٠۵/٢٢  

  ٣-٣جدول شماره 
  

بررسی آمارھـای وضـعیت اجتمـاعی و اقتصـادی و ترکیـب جمعیتـی اسـتان بـیش از 
وستایی است که در تبیین ھر چه بیشتر رفتار انتخابـاتی پیش موید فضای قومی و ر

در ترکیـب جمعیتـی اسـتان  .باشـد ایلی و روستایی مورد نظر این تحقیق صادق می
ھای کوچ نشینی از جمله ایل بویراحمد، ایل دشمن زیـاری، ایـل طیبـی  عشایر و ایل

انوار بوده کـه خ ١٣٤٧٩عشایر ییالقی  ١٣٧٧بنا بر آمار سال . خورد به چشم می... و
نفـر  ٥٣١٩٢از این تعداد عشـایر ییالقـی . نفر داشته است ٩٢٩٥١جمعیتی در حدود 

نفــر در حــوزه گچســاران  ٣٤٧١نفــر در حــوزه کھگیلویــه و  ٣٦٢٨٨در حــوزه بویراحمــد، 
خـانوار بـوده کـه جمعیتـی برابـر بـا  ١١٧٤٠ھمچنـین عشـایر قشـالقی . حضور دارنـد

ــت ٨٠٤٠٤ ــته اس ــر داش ــن ت. نف ــالقی از ای ــایر قش ــداد عش ــر  ١٥٨٠٥ع ــوزه نف در ح
نفــر در حــوزه گچســاران حضــور  ١٤٠٤٦نفــر در حــوزه کھگیلویــه و  ٥٠٥٥٣بویراحمــد، 
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بندی به رفتـار و  ھای یک جامعه قومی و بسته را ثبات و پای اگر یکی از ویژگی .دارند
فرھنــگ ســنتی جامعــه بــدانیم شــاید بتــوان بــه عنــوان یــک شــاخص اجتمــاعی بــه 

آمارھای بـه نسـبت بـاالی ازدواج و بـه . ازدواج و طالق یک جامعه رجوع کردآمارھای 
ترتیب آمارھای به نسبت کم طالق در این اسـتان خـود حـاکی از وجـود فرھنگـی بـا 

 ۴٩۵۶، ١٣٨١این آمار برای سـال . ثبات و تأثیر گذار بر اعمال و افکار شھروندان است
ھـای یـک  ققین معموالً یکی از ویژگیمح. دھد مورد طالق را نشان می ٣٣٢ازدواج و 

ــع  ــه جوام ــن گون ــاالر در ای ــرد س ــگ م ــیطره فرھن ــتایی را س ــومی و روس ــگ ق فرھن
بررسی ترکیب جنسی کاندیداھای سه حوزه انتخابیه ایـن اسـتان بـه ... اند  دانسته

کاندیـدای ایـن اسـتان ھـیچ  ٣۵از مجمـوع . تواند موید این فرھنگ باشـد ای می گونه
حتی از زاویه دیگر ترکیب جمعیتـی کاندیـداھا در ایـن . باشد ھا زن نمییک از کاندیدا

نشــان  ٣-٣دھــد ھمــان گونــه کــه جــدول  اســتان نیــز وضــعیت خاصــی را نشــان می
دھد در حالی که در حوزه انتخابیه گچساران کمتـرین تعـداد واجـدین شـرایط رای  می

. برخـوردار اسـتدادن را داریم اما این شھرستان از ترکیـب شـھر نشـینی بیشـتری 
ھا به طور چشمگیری بیشتر اسـت کـه ایـن  تعداد کاندیداھای این حوزه از بقیه حوزه

خود به نـوعی حـاکی از آن اسـت کـه تحـرک اجتمـاعی بیشـتر و وجـود افـرادی کـه 
ھای اجتماعی و سیاسـی شـرکت یابنـد ھمـواره در یـک جمعیـت  حاضرند در فعالیت

ھـای قـومی و روسـتایی  الً در ترکیبشھری بیشـتر بـوده اسـت در حـالی کـه معمـو
ھـــای قـــومی و ایلـــی و حتـــی فضـــای فکـــری و فرھنگـــی فـــرد  ھا و رایزنی ســـنت

ھای سیاســی و اجتمــاعی را بــرای افــراد  ھایی را بــرای حضــور در عرصــه محــدودیت
در سطور آینده نشان داده خواھد شد کـه بررسـی آمارھـای موجـود . کند فراھم می

  .باشد ید مطالب یاد شده میای مو استان مرکزی به گونه
بنا بر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران برآورد جمعیتی بـرای اسـتان مرکـزی 

 ٠٩/۶۶حکایـت از آن دارد کـه ایـن اسـتان بـا  -بیـان گردیـده ٣-۴که در جدول شماره -
درصد جمعیت روستایی بافت اجتمـاعی متفـاوتی را  ٩١/٣٣درصد جمعیت شھری و 

ــتان ــه اس ــبت ب ــأثیر  نس ــوص ت ــا در خص ــل م ــر تحلی ــد دارد و اگ ــه و بویراحم کھگیلوی
متغیرھای اجتماعی، سیاسی و فرھنگی بر رفتار انتخاباتی مورد نظر درسـت باشـد 

را از ) بجـای رفتـار انتخابـاتی ایلـی و روسـتایی(ای  بایستی رفتار انتخاباتی دگرگونـه
  .شھروندان این استان شاھد باشیم

  
با توجه به ( ١٣٨٢در سال  ھای استان مرکزی ده شھرستانبرآورد جمعیت تعدیل ش

  )ھای انتخاباتی تقسیم بندی حوزه
 درصد روستایی شھری کل جمعیت مشخصات

 شھری
درصد 

 روستایی
٠٩/٦٦ ٤٥٠٥١٦ ٨٧٧٩٠٣ ١٣٢٨٤١٩ کل استان  ٩١/٣٣  

٢١/٧٣ ١٧٦٦٠٢ ٤٨٢٥٢٧ ٦٥٩١٢٨ اراک و کمیجان  ٧٩/٢٦  
٧٩/٤١ ٤١٤١٠ ٢٩٧٢٦ ٧١١٣٦ تفرش و آشتیان  ٢١/٥٨  

٦٩/٥٨ ٤٨٧٨٣ ٦٩٣٠٣ ١١٨٠٨٧ خمین  ٣١/٤١  
١٣/٧٢ ٧٢٠٥٨ ١٨٦٤٨٨ ٢٥٨٥٤٥ ساوه و زرندیه  ٨٧/٢٧  

١٣/٨٠ ١٨١٥٣ ٧٣١٩٠ ٩١٣٤٣ محالت و دلیجان  ٨٧/١٩  
)شازند(سربند   ١٧/٢٨ ٩٣٥٠٩ ٣٦٦٧٠ ١٣٠١٧٩  ٨٣/٧١  

  ٣-۴جدول شماره 
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ات بین دو استان یاد شده بنا بر آمار کلی جمعیت مشارکت کننده در امر انتخاب
 ٠٩/۶۶که استان مرکزی با جمعیتی شھری )  ٣- ١جدول شماره (مشاھده شد 

درصد از استان کھگیلویه و بویراحمد که جمعیت روستایی بیشتری داشت به طور 
از سوی دیگر بررسی . مشارکت کمتری را نشان داده است)  ٧۵٫۴۶( چشمگیری 

سطح استان روند گوناگون و در عین حال  آمارھای جمعیتی و آرای انتخاباتی
در . رساند ھای تحلیل رفتار انتخاباتی این تحقیق به ثبت می یکسانی را با یافته

-۵حالی که از شش حوزه انتخابیه استان مرکزی بنا بر آمار مندرج در جدول شماره 
ن و تفرش و آشتیان بیشترین جمعیت روستایی را دارند، بیشتری) شازند(سربند  ٣

در حوزه تفرش . کنیم مشارکت انتخاباتی را در این دو حوزه انتخاباتی مشاھده می
درصد مشارکت  ٧۶/۵٨درصد مشارکت و در حوزه انتخابیه سربند  ۶٨/٧۵و آشتیان 

  .  به ثبت رسیده است
  

  ترکیب و تعداد آرای مأخوذه در مجلس ھفتم در استان مرکزی 
  خمین  تفرش و آشتیان  اراک و کمیجان  مشخصات

 ۴٨زن و  ۵(نفر  ۵٣  تعداد کاندیدھا
  )مرد

 ١۵زن و  ١( نفر  ١۶
  )مرد

  )مرد( ٢۵

  ٩۶٢٣٨  ۶٠٠١٧  ۶١١٣٨٨  واجدین شرایط
  ۵۴۴۶٨  ۴۵۴٢٢  ٢٠٠۴٨٩  آرای مأخوذه
  ٢٠۵٣  ٧٩٧  ١٩٨۶٠  آرای باطله
  ۵٢۴١۵  ۴۴۶٢۵  ١٨٠۶٢٩  آرای صحیح
  ۶٠/۵۶  ۶٨/٧۵  ٧٩/٣٢  درصد آرا

و حسن عباس رجایی   کاندیدھای منتخب
  مرادی

  بھرام حبیبی  علی دانش منفرد

  ١٣٨١٢  ١٨۴١۶   ۴١٧۵۴و  ۴٧۴۶۴  آرای کسب نموده
  ٣۵/٢۶   ٢٧/۴١   ١٢/٢٣و  ٢٨/٢۶  در صد آرای منتخب
درصد آرای نماینده 
منتخب نسبت به 

  واجدین شرایط

   ٣۵/١۴   ۶٨/٣٠   ٨٣/۶و  ٧/٧۶

  ادامه ترکیب و آرای مأخوذه استان مرکزی
  محالت و دلیجان  شازند  ندیهساوه و زر  مشخصات

 ١۴زن و  ٢( نفر  ١۶  تعداد کاندیدھا
  )مرد

 ١٩زن و  ٢( نفر  ٢١  ) مرد(نفر  ١٠
  )مرد

  ۶۶٩٨۴  ١٠٢۴٩٢  ١۶٩٨١٨  واجدین شرایط
  ٣٠۴۵٣  ۶٠٢٢١  ٨٢۵۶۵  آرای مأخوذه
  ٢١٣٨  ١۶٢٢  ۴۶۶٩  آرای باطله
  ٢٨٣١۵  ۵٨۵٩٩  ٧٧٨٩۶  آرای صحیح
   ۴۶/۴۵  ٧۶/۵٨   ۶٢/۴٨  درصد آرا

  علیرضا سلیمی  قاسم عزیزی  حسن اسالمی  کاندیدھای منتخب
  ۶٨٢۴  ٢٢۵٢٧  ١٩٢٨۶  آرای کسب نموده
  ١/٢۴  ۴۴/٣٨  ٧۴/٢۴  در صد آرای منتخب
درصد آرای نماینده 
منتخب نسبت به 

  واجدین شرایط

٣۶/١٩/١٠  ٩٨/٢١  ١١   

  ٣-۵جدول شماره 
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نشین محسوب درصد جمعیت آن شھر  ٢١/٧٣حوزه انتخابیه اراک و کمیجان که 

درصد جمعیت شھرنشین، به  ١٣/٨٠شود و حوزه انتخابیه محالت و دلیجان با  می
درصد کمترین مشارکت انتخاباتی را در مجلس  ۴۶/۴۵درصد و  ٧٩/٣٢ترتیب با 

در خصوص ترکیب جنسی کاندیداھای این . اند ھفتم در کل استان نشان داده
نفر زن  ١٠نفر مرد و  ١٣١حیت شده کاندیدای تایید صال ١۴١استان نیز از مجموع 

ھای  این ترکیب جنسی نیز در ترکیب شھری و روستایی شھرستان. باشد می
در . استان با الگوی مورد نظر ما که در سطور گذشته عنوان شد ھم خوانی دارد

 ٣٨٠٠٠جمعیت روستایی، جمعیتی بالغ بر  ٨٣/٧١حالی که شھرستان سربند با 
یه محالت و دلیجان دارد، فاقد کاندیدای زن بوده در صورتی نفر بیش از حوزه انتخاب

درصد جمعیتی شھری دارای دو کاندیدای زن  ١٣/٨٠که حوزه محالت و دلیجان با 
در حوزه خمین که بیشترین جمعیت روستایی پس از شاه زند و تفرش و . باشد می

اتی را داشته آشتیان را داشته و در عین حال پس از این دو بیشترین آمار انتخاب
. شود نفر کاندیدای معرفی شده ھیچ نماینده زنی مشاھده نمی ٢۵است در بین 

ھای انتخابیه این استان نیز قابل  این ترکیب آماری نسبت به تعداد کاندیداھای حوزه
با جمعیت بیشتر و با درصد جمعیت روستایی (کاندیدا  ١٠شازند با . توجه است

با جمعیت کمتر و جمعیت (نفر کاندیدا  ٢١الت و دلیجان با و حوزه انتخابیه مح) باالتر
  . اند انتخابات مجلس ھفتم را سپری کرده) شھر نشین بیشتر

ھای کوچ نشینی از جمله ایل شاھسون  در ترکیب جمعیتی استان عشایر و ایل
ای را  که نسبت به جمعیت موجود استان آمار قابل توجه. خورد به چشم می... و 

بنا . توان گفت از تأثیر فرھنگی کمی نیز برخوردار ھستند دھد و لذا می نشان نمی
نفر  ٤٩٦١خانوار بوده که جمعیتی در حدود  ٧٧١عشایر ییالقی  ١٣٧٧بر آمار سال 
نفر در  ٤٥١١نفر در حوزه خمین و  ٤٥٠از این تعداد عشایر ییالقی . داشته است

خانوار بوده که جمعیتی  ٦٠٤ھمچنین عشایر قشالقی . حوزه ساوه حضور دارند
در حوزه دلیجان و  ١٢١از این تعداد عشایر قشالقی . نفر داشته است ٣٧٥٢برابر با 
  .نفر در حوزه ساوه حضور دارند ٣٦٣١
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بررسی وضعیت آموزشی دو استان و تأثیر آن بر رفتار انتخاباتی  ٣-٢

  شھروندان
  

اسی از آنرو که سخن در خصوص بحث آموزش و تعامل آن با فرھنگ اجتماعی و سی
ھای  تواند باشد، تکیه بر داده از کیفیت به مراتب بیشتر از کمیت مورد نظر می

درصد جمعیت  ۵/٧۵، ١٣٨١بنا بر آمار سال . تر است آماری به مراتب نامطمئن
؛ ١٣٨٠- ٨١تعداد دانش آموزان استان در سال تحصیلی . باشند استان باسواد می

بیشترین . اند دختر بوده ٨/٤٤پسر و  ٢/٥٥این تعداد  اند که از نفر بوده ٢٢١٤٤٣
از کل  ٥/٤١اند که  در حال تحصیل بوده) نفر ٩٢٠٣٥(دانش آموز در دوره ابتدایی 

- ٨١کارکنان آموزشی، دفتری واداری در سال . آموزان را شامل بوده است دانش
 ٢٢٠٦٢٨از . اند ھا کارکنان آموزشی بوده نفر آن ٨٧٩٠اند که  نفر بوده ١٢٣٣٧؛ ١٣٨٠

در شھرستان بویراحمد،  ٢/٣١؛ )بدون دانش آموزان استثنایی(دانش آموز در استان 
در  ٠٨/٨در شھرستان گچساران،  ٥٦/٢٠در شھرستان کھگیلویه،  درصد ٣٧

بنا بر آمار سال ) باشند عشایر می ٠٧/٣( اند  شھرستان دنا مشغول به تحصیل بوده
فر در ن ٥٨٣٠نفر بوده که از این تعداد  ٦٧٧١الی تعداد با سوادان در سطح ع ١٣٨٠

در سطح  ھارصد باسوادبنا بر این آمار د .کنند نفر در روستا زندگی می ٩٣٨شھر و 
باشد که با توجه به ترکیب جمعیت  درصد می ٠٣/١عالی نسبت به جمعیت استان 
در  ھاددرصد یعنی کمتر از نیم درصد این باسوا ٣۴/٠شھری و روستایی این استان 

کنند با توجه به  درصد آن در مناطق شھری زندگی می ٢٠/٣مناطق روستایی و 
توان فقدان یا کمبود حضور این قشر را چه در  تأثیر فرھنگی زیاد این قشر می

مناطق روستای و چه در مناطق شھری را یکی از دالیل عدم پویایی فرھنگی یک 
. ھا و پیوندھای قومی دانست سنتمنطقه و در نتیجه تداوم یا تأثیر فراگیرتر 

دھد درصد با سوادان جمعیت شھری  نشان می ٣-۶گونه که جدول شماره  ھمان
شود و این درصد نسبت به  درصد برآورد می ٧٣/٨٧نسبت به جمعیت شھری 

  .دھد درصد را نشان می ۵/۶٧جمعیت روستایی 
  

   ١٣٧٥ساله بیشتر در مناطق شھری و روستایی  ٦جمعیت و با سوادان 
جمعیت   زن  مرد  کل جمعیت  

  باسواد
  زن باسواد  مرد باسواد

جمعیت 
  شھری

٧٣٢٥٠   ٨٦١٩٦   ١٥٩٤٤٦   ٨٨٠٤٨   ٩٣٦٨٠   ١٨١٧٢٨   

 .....
  روستایی

٧٩٨١٢  ١٠٢٦١٧  ١٨٢٤٢٩  ١٣٥٥٣٤  ١٢٤٥٢٥  ٢٧٠٠٥٩   

  ٣-۶جدول شماره 
  

 باید به این نکته توجه داشت که این آمار بیان کننده سطح واقعی سواد مناطق
تأثیر سواد بر پروسه رفتار انتخاباتی شھروندان . باشد روستایی و حتی شھری نمی

ھای انتخاباتی،  ھایی چون جھت گیری نسبت به احزاب، خواسته با شاخص
تواند قابل توجه باشد،  ای قابل سنجش می به گونه... جریانات سیاسی حاکم و

با توجه به تغییر چشم حداقل به عنوان یک شاخص، تداوم درصد شرکت کنندگان 
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درصد مشارکت مندرج در جدول . تواند سؤال بر انگیز باشد گیر فضای انتخاباتی می
حکایت از آن دارد که علی رغم تفاوت در فضای سیاسی و شرایط  ٣-٧شماره 

ھای پنجم و ششم و ھفتم مجلس شورای اسالمی، در آرای داده  حاکم در دوره
محسوسی را بوجود نیاورده است؛ و این خود  شده شھروندان این استان تغییر

شاید به نوعی تأثیر فراگیر مسائل دیگری بجز مسائل سیاسی، اجتماعی و 
ھا را بر رفتار انتخاباتی شھروندان این استان نشان  اقتصادی مطروحه در این زمان

ھا به شکل مشھودی این شرایط بر رفتار انتخاباتی  در حالی که در این دوره. دھد
این نکته خود حکایت از تأثیر یا . ھروندان ایرانی تأثیر چشم گیری گذاشته استش

سیطره مکانیسم فراگیرتری بر رفتار رای دھندگان این استان و یا مناطق مشابه 
. ایم ای و روستایی یاد کرده دارد که ما از آن به عنوان رفتار انتخاباتی عشیره

تر رفتار سیاسی و  ھای درونی انیسمتواند در خصوص مک اطالعات دیگری که می
ھای  اجتماعی شھروندان این استان به بحث ما کمک کند آمار فعالیت سازمان

ھا جدا از فعالیت در عرصه  این سازمان. ھای مختلف است فرھنگی در حوزه
تواند نقش موثری داشته  فرھنگی و سیاسی در جھت دھی افکار عمومی می

ھا  ری که پیوندھای سنتی و قومی در انتقال دادهباشد و معموالً در مناطق شھ
ھای  ھا به عنوان حلقه فرھنگی به شکل عام ناتوان یا ناکارآمد است این سازمان

ھا به شدت احساس  توانند نقش فعالی داشته و نیاز برای وجود آن پیوند دھنده می
و  ھای مذھبی و سیاسی سازمان ١٣٧٩در حالی که بنا بر آمار سال . شود می

عدد  ٢٠٩٧ھای دارای عضو بر حسب نحوه مدیرت در استان مرکزی  سایر سازمان
این آمار برای استان . بوده است) عدد عمومی ١٣عدد خصوصی و  ٢٠٨۴( 

  .باشد می) خصوصی(عدد  ٢٣٨کھگیلویه و بویراحمد 
  

  آمار انتخاباتی ھفت دوره مجلس شورای اسالمی استان کھگیلویه و بویراحمد
  

  درصد شرکت کنندگان  آرای مأخوذه  واجدین شرایط  لسدوره مج
   ٩٣/۴٣   ۶٢١٩٣   ١۴١۵٧٢  مجلس اول
   ٨٧/٧٨  ١٣۵١٧٨  ١٧١٣٨۵  مجلس دوم
   ٩٣/٨۴   ١٧۶٢١۴   ٢٠٧۴٧۵  مجلس سوم
  ۶٢/٨۶  ٢١٧۵۵٩  ٢۵١١۶۶  مجلس چھارم
  ١۶/٩۶  ٢٧٢١٧٢  ٢٨٣٠٠٠  مجلس پنجم

  ۵١/٩۶  ٣٠٨۵٧٧  ٣١٩٧۴٨  مجلس ششم
   ۵۴/٨٩  ٣۵۶۴١٢  ٣٩٨٠۶٧  مجلس ھفتم

  ٣-٧جدول شماره 
 

دھند  نشان می ٣- ٨در خصوص وضعیت آموزشی استان مرکزی آمار جدول شماره 
درصد جمعیت روستایی از نعمت سواد  ٩٢/۶٩درصد جمعیت شھری و  ٣۴/٨۶که 
 ٣٢۴۶۵١در استان  ٨١-٨٢تعداد دانش آموزان سال تحصیلی . باشند مند می بھره

نفر در دوره متوسطه و پیش دانشگاھی مشغول  ٨٩١٨۶نفر بوده که از این تعداد 
نفر  ۵١٠٧طبق آمار  ٨١-٨٢تعداد کارکنان آموزشی در این سال . اند تحصیل بوده

نفر مرد  ١۶۶١۴(  ٢۴۶۴١آمار واجدین تحصیالت عالی در استان . اعالم شده است
 ٢٣٧١(  ٢٨٨٧نفر در شھر و تعداد  ٢١٧۵۴نفر بوده که از این تعداد ) نفر زن ٨٠٢٧و 
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بنا بر این نسبت باسوادان در . کنند نفر در روستا زندگی می) نفر زن ۵١۶نفر مرد و 
دھد که این نسبت برای  را نشان می ٨۵/١سطح عالی نسبت به جمعیت استان 

دھد  درصد را نشان می ۶۵/٠درصد و برای جمعیت روستای  ۵٢/٣جمعیت شھری 
  .دھد تری را نشان می ضعیت مناسبکه نسبت به استان کھگیلویه و بویراحمد و

  
   ١٣٧٥ساله بیشتر در مناطق شھری و روستایی  ٦جمعیت و با سوادان 

جمعیت   زن  مرد  کل جمعیت  
  باسواد

  زن باسواد  مرد باسواد

جمعیت 
  شھری

٢٤٨٨٢٨  ٢٨٣٤٩١  ٥٣٢٣١٩  ٣٠٣١٩١  ٣١٣٣٤١  ٦١٦٥٣٢  

 .....
  روستایی

١٤٩٧٦٩  ١٧٣١١٤  ٣٢٢٨٨٣  ٢٣٦٢٣٠  ٢٢٥٥٢٨  ٤٦١٧٥٨  

  ٣-٨جدول شماره 
  

جالب توجه است بر خالف آمار رای دھندگان استان کھگیلویه و بویراحمد، رفتار 
. دھد ھای بیشتری را نشان می انتخاباتی شھروندان استان مرکزی فراز و نشیب

کند رفتار انتخاباتی متفاوت شھروندان  حکایت می ٣- ٩گونه که جدول شماره  ھمان
شتری قابل پیگیری است، در حالی که تقریبا روند در مقاطع مختلف با وضوح بی

به طوری که  –مشارکت مردم در طی ھفت دوره انتخابات مجلس سیر نزولی دارد 
درصد کاھش مشاھده  ٣٢/۴٧بین آرای مشارکت کنندگان در مجلس اول و ھفتم 

گردد  درصد کاھش آرا مشاھده می ٣۴/۴بین مجلس پنجم و ششم تنھا  -شود  می
درصد  ۵٧/٢۵تفاوت بین مجلس ھفتم و ششم به طور چشمگیری به ولی این 

  .یابد افزایش می
  

  آمار انتخاباتی ھفت دوره مجلس شورای اسالمی استان مرکزی
  درصد شرکت کنندگان  آرای مأخوذه  واجدین شرایط  دوره مجلس
  ١١/٩٠  ۴٢۵٣۴٧  ۴٧٢٠۵۵۵  مجلس اول
  ١٨/٧٢  ٣٨۵٢٨٨  ۵٣٣٧٨٠  مجلس دوم
  ٧٣/٧۶  ۴٧٢٠١١  ۶١۵١٩۴  مجلس سوم
  ٩۵/۶۴  ۴۵۶١۶۶  ٧٠٢٢٩٨  مجلس چھارم
  ٧/٧٢  ۵٣٢٨٧٩  ٧٣٣٠٠٠  مجلس پنجم

  ٣۶/۶٨  ۵۵١٠٩۵  ٨٠۶١۶۴  مجلس ششم
   ٧٩/۴٢  ۴٧٣۶١٨  ١١٠۶٩٣٧  مجلس ھفتم

  ٣-٩جدول شماره 
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  تولید صنعتی و تأثیر آن بر رفتار انتخاباتی شھروندان دو استان ٣-٣
  

توان  شھری استان کھگیلویه و بویراحمد میبا توجه به ترکیب جمعیت روستایی و 
تولید صنعتی به . حدس زد تولید صنعتی در این استان آمار پایینی را نشان دھد

تواند بر رفتار  جھت ایجاد مناسبات فرھنگی و اجتماعی خاص تأثیر بسزایی می
گیری از نیروھای متخصص به  از طرفی مناطق صنعتی با بھره. انتخاباتی فرد بگذارد

گیرد کمک  افزایش سطح فرھنگی مناطقی که در آن تولید صنعتی صورت می
گیری از متخصصین خارج از مناطق  کند و از سوی دیگر به علت بھره بسزایی می

بومی در تغییر ترکیب جمعیتی و برقراری مناسبات خاص تولیدی و گسترش مناطق 
ان حکایت از آن دارد آمار تولیدات صنعتی در این است. کند شھری کمک بسزایی می

... که اعم صنایع در استان، مواد غذایی و آشامیدنی، تولید پوشاک، تولید کاغذ و 
 ٣۴ھای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر،  بنا بر آمار موجود تعداد کارگاه. باشد می

 ٢نفر نیرو داشته است و  ١٠-۴٩کارگاه بین  ٣٢کارگاه بوده است که از این تعداد 
کارگاه  ٢٨از نظر مالکیت نیز . نفر بیشتر نیرو داشته است ١٠٠ز  ١کارگاه ھم 

قابل . کارگاه ھم متعلق به بخش عمومی بوده است ۶متعلق به بخش خصوصی و 
توجه است که شھرستان گچساران به مرکزیت دوگنبدان که بیشترین جمعیت 

اشته است، شھر نشین را داشته و کمترین مشارکت را در امر انتخابات در استان د
ای است که به علت وجود تاسیسات نفتی در آنجا از برخی از وجوه  تنھا منطقه

الیه مناطق نفت خیز  شھرستان گچساران در منتھی. مند است مراکز صنعتی بھره
ترین مناطق قدیمی صنعت نفت ایران  این منطقه از معروف. ایران قرار گرفته است

ر معرفی سالنامه آماری استان کھگیلویه و این در حالی است که بنا ب. باشد می
در این استان شھرستان کھگیلویه به مرکزیت دھدشت  ١٣٨٢بویراحمد در سال 

واقع شده و از دو قسمت جداگانه ) زیر کوه(که در قسمت دشت کھگیلویه «
تشکیل شده است قسمت قدیمی شھر مخروبه شده و به دھدشت کھنه معروف 

نیمه شھری و نیمه روستایی است که با توجه به  قسمت جدید آن فضایی. است
ھا وجه روستایی  ھای مردم و نمای ساختمان وضع زندگی و شکل ظاھری فعالیت

  ٢٥».آن جلوه بیشتری دارد
بنا  .دھد میرا نشان  متفاوتی شرایط مرکزیاستان  برایشده  یاد صنعتی وضعیت

درصد در بخش  ۴۴/٢۴گوناگون  شغلی ھای گروهدر خصوص  ١٣٨٠بر آمار سال 
و  فروشیدرصد در بخش عمده  ۶٨/١١ کشاورزیدرصد در بخش  ٣۵/١١صنعت، 

در بخش حمل و نقل و ارتباطات و  ٠۴/٧در بخش آموزش،  ١۶/۶، کاال فروشیخرده 
 .باشند می فعالیتمشغول  شکارو  داریو جنگل  کشاورزیدرصد در بخش  ٢٨/١۴

عمده صنعت در  ھای گروهدر  بیشترو ساله  ١٠شاغالن  ١٣٧۵بنا بر آمار سال 
 کهبوده  کارگاه ۵٨۶٨استان  صنعتی ھای کارگاه کل .باشند مینفر  ٧٧۴٩٧استان 

در جدول شماره  که ١٣٨٠ده نفر به باال بنا بر آمار سال  ھای کارگاه ،تعداد ایناز 
د عد ١٨۵، آشتیانعدد در  ٣تعداد  ایناز  .باشد می کارگاه ۵٢٠، گردیده ذکر ٣-١٠
، زرندیهعدد در  ٢۴، دلیجانعدد در  ٣٧، خمینعدد در  ١٩عدد در تفرش،  ٢، اراکدر 

در  که حالیدر . عدد در محالت قرار دارند ٢٧عدد در شازند،  ١٧عدد در ساوه،  ٢٠۵
 انتخاباتیآن بر رفتار  تأثیرو  صنعتی تولید شیوهتفاوت  تأثیردو استان  بین مقایسه
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در  نیزمعادله  اینحال  عینقابل مشاھده است در  شنیروشھروندان دو استان به 
 دھد مینشان  خوبیشده به  یادآمار . کند میصدق  کماکان نیزدرون خود استان 

نسبت  متفاوتی انتخاباتیاز رفتار  محسوسی شکلاستان به  تر صنعتیمناطق  که
آمار  این. باشند میمند  بھره کشاورزی تولیدیبافت  دارایو  صنعتی غیربه مناطق 

 اند داشتهرا  انتخاباتی مشارکت بیشترین که آشتیانتفرش و  کهاز آن دارد  حکایت
نفر در آن مشغول به  ١٠از  بیش جمعیتی که صنعتی کارگاه ۵تنھا برخوردار از 

  . باشند میھستند،  فعالیت
  
  

و  کارکنبر حسب تعداد  مرکزیاستان  بیشترو  کارکنده نفر  صنعتی ھای کارگاهتعداد 
  شھرستان

نفر  ١٠٠  نفر ۵٠-٩٩  نفر ١٠-۴٩  جمع  شھرستان
  بیشتر

  ٩٠  ٩٠  ٣۴٠  ۵٢٠  استان کل
  ٠  ٢  ١  ٣  آشتیان

  ٢٧  ١٨  ١۴٠  ١٨۵  اراک
  ١  ٠  ١  ٢  تفرش
  ١  ٠  ١٨  ١٩  خمین

  ۵  ۶  ٢۶  ٣٧  دلیجان
  ١  ١١  ١٢  ٢۴  زرندیه
  ۵١  ۵٠  ١٠۴  ٢٠۵  ساوه
  ۴  ٢  ١١  ١٧  شازند
  ٠  ١  ٢٧  ٢٨  محالت

  ٣-١٠ شمارهجدول 
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  گیری نتیجه
  
  

 قانونمنـدی اقتصـادیو  اجتمـاعی – سیاسـی سـاختی بیـان مـدنیبر جامعه  تاکید
 کـهاست  ھایی ساخت زیرنھادھا و  دھی شکلحضور و تداوم آن مستلزم  کهاست 

ــیتجســم  ــه باشــد واقع ــاد جامع ــادیاراده . اراده آح ــه آح ــکدر  ک ــه  ی ــذیریجامع  پ
 بیـان. اسـت پیگیـریقابل تحقق و  نوین سیاسیدر بستر فرھنگ  عقالنی سیاسی
قابل نقـض  غیر ارکاناز  یکی به عنوان سیاسی مشارکتو  مردمی – ملی حاکمیت
 کــهگــردد  تلقــیتــوده ھمســان  تھیــیجو  سیاســی عملکــردبــا  نبایــد مــدنیجامعــه 
مدت و گاه بلند مدت خـود را  کوتاهپوشش دادن منافع  امکانبر اساس آن  ھا حکومت
 نھادھـایو  حکومـتو فلسـفه  موجودیـت کـهاسـت  مبنـایی بلکـه آورنـد میبدست 

 فعالیـتو ملـزم بـه  یافتـه شـکلجوامـع مـدرن بـر اسـاس آن  اجتمـاعی – سیاسی
  . است گردیده
شـھروندان  انتخابـاتیرفتـار  بررسـیدر در فصول گذشته عنوان شـد،  که گونه ھمان

ــدا از  ــتج ــئله  اھمی ــیبمس ــی آس ــدم  شناس ــارکتع ــه  مش ــھروندان در عرص ش
ــات، ان ــرایتخاب ــک ب ــام  ی ــدئولوژیکنظ ــزه ،ای ــداف  انگی ــارکتو اھ ــھروندان در  مش ش

 بررســیو  تأمــلعرصــه انتخابــات قابــل  بــه خصــوصو  مشــارکتمختلــف  ھای عرصــه
 مشـروعیت بـرایمھـم  شاخصـی بـه عنـوان انتخابـاتیفعل  که آنجاییاز . باشد می

ــه نظــام ھمــواره مــورد  بخشــی ــار  شناســی آســیبقــرار گرفتــه اســت،  تاییــدب رفت
و اھـداف عمـل  انگیـزهاگـر . اسـت اھمیـتحـائز  بسـیار نیـزدھنـدگان  رای انتخاباتی

 ھــای نظاممــورد نظــر  مبــانیگونــاگون جــدا از  ھای عرصــهشــھروندان در  مشــارکتی
 ایـدئولوژیکنظـام  کـارکردو  مشـروعیتنه تنھا بحث بحـران  بنابراینباشد  ایدئولوژیک
ــدم  ــارکتدر ع ــر انتخ مش ــھروندان در ام ــات ش ــد میاب ــیدر  توان ــیب بررس  ھای آس
 مشـارکت خـود مسـئله بلکـه، گیـردجامعه مورد توجه قرار  یک اجتماعیو  سیاسی

ــزشــھروندان  ــد نی ــد نبای ــه . از نظــر دور بمان ــا توجــه ب ، اجتمــاعی متغیرھــای اینکــهب
ــادیو  سیاســی ــاگون در  اقتص ــری شــکلگون ــار  گی ــاتیرفت ــھروندان  انتخاب ــأثیرش  ت
 انتخابــاتیرفتــار  گیــری شــکلموجــب  متغیرھــا ایــن ھــای ژگیویداشــته و  بســزایی

با مد نظـر قـرار دادن دو  کالناساس در سطح  اینبر  گردد میافراد  سویگوناگون از 
ر و رفتـا شـھری انتخابـاتیرفتـار  یعنـیشـھروندان  سـویمتفـاوت از  انتخاباتیرفتار 

 ای خالصـهه ک( میرسمنتشره  آمارھایبا توجه به  روستاییو  ای عشیره انتخاباتی
 کــهنشــان داده شــد  )تآورده شــده اســ ٣-١٢و  ٣-١١شــماره در جــداول  نیــزاز آن 

حضــور گســترده شــھروندان در عرصــه انتخابــات  کــهتــز آن دارد  حکایــتشــواھد امــر 
 ایــن فرھنگــیو  معیشــتیو  قــومی وضــعیتبــا  مســتقیمیمجلــس ھفــتم نســبت 
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 بـرای اتکـاییقابـل  مبنـایرا ده داده شـ آرای تـوان می دشـواریبه ؛ لذا مناطق دارد
نظـام  ھـیچ نیـزدانست و در پروسه عمل  ایدئولوژیکظام ن یکبه  بخشی مشروعیت

   .آن بر حذر ماند منفیاز تبعات  تواند نمی ایدئولوژیکی
 کـهخـالق  تفکـرینمـودن مجـال بـروز  محیـاءآوردن و  پدیـد کـهاست  اینامر  واقعیت

 کـهاسـت  مبـاحثی ترین جـدیمعه باشـد از جا برای جدیدی تاریخیبستر ظھور روح 
تـداوم و قـوام خـود بـه آن  بـرای بلکه خویشاضمحالل  براینه  ایرانساخت قدرت در 

 سیاسـتیالزم را جھـت اتخـاذ  شـرایط کـهاست  واقعیت اینتوجه به . است نیازمند
 مشـارکتبر  تکیهقانونمند و با  بستریجامعه در  واقعی نیازھایآگاھانه و ھمگام با 

 کـهاز نظـر دور داشـت  نبایـد. آورد می پدیدرا  ھا عرصه تمامیحضور خالق مردم در  و
از  تـر فراخ درکـیمسـتلزم  داخلی، اجتماعی بنیادھایبر  مبتنیتوسعه خودجوش و 

ــاھی. جامعــه اســت سیاســیو  اقتصــادی اجتمــاعی، ھــای واقعیت  ھــای قامت کوت
ــنتی ــرورت  س ــزشو ض ــه  خی ــویهھم ــه س ــد ،در جامع ــن موی ــت م ای ــب اس ــهطل  ک

 دیـداز منظـر  جدیـد ھـای نگرشجامعـه در گـرو  اساسـی ھـای چالشبه  پاسخگویی
 .است نوین انسانی
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  بویراحمدو  کھگیلویهو استان  مرکزی استان آماری ھای داده مقایسه
  

  مرکزیاستان   بویراحمدو  کھگیلویه  مشخصات

  ١٣٢٨٤١٩  ٦٥٤١٤٢  استان کل جمعیت

  درصد ٠٩/٦٦ یعنی ٨٧٧٩٠٣  درصد ٨١/٤٩ یعنی ٣٢٥٧٨٧  شھری جمعیت

  درصد ٩١/٣٣ یعنی ٤٥٠٥١٦  درصد ١٩/٥٠ یعنی ٣٢٨٣٥٥  روستایی جمعیت

و )  ١٠-٤٩( عدد  ٣٢ –عدد  ٣٤   صنعتی ھای کارگاه
  )بیشترنفر  ١٠٠( عدد  ٢

و )  ١٠-٤٩(  ٣٨٤ –عدد  ٥٢٠
نفر  ١٠٠(  ٧٧و )  ٥٠-٩٩(  ٧٩

  )بیشتر
 بیشترسال  ٦ جمعیت کل

١٠٧٨٠٠٠  ٤٥٤٠٠٠   ١٣٧٥  

 بیشترسال  ٦تعداد باسوادان 
  درصد ٣١/٧٩ یعنی ٨٥٥٠٠٠  درصد ٥٥/٧٥ یعنی ٣٤٣٠٠٠  ١٣٧٥

بیشتر سال  ٦تعداد باسوادان 
  درصد ٢٣/٦٢ یعنی ٥٣٢٠٠٠  درصد ٣٥/٤٦ یعنی ١٥٩٠٠٠  شھری

 بیشترسال  ٦تعداد باسوادان 
  درصد ٧٧/٣٧ یعنی ٣٢٣٠٠٠  درصد ٦٥/٥٣ یعنی ١٨٢٠٠٠  روستایی

                                                            
  ٣-١١جدول شماره 

  

 
  ١٣٨١:  اقتصادی -  اجتماعیمنتخب  ھای شاخص

 

 استان

 تراکم
 نسبی
 جمعیت

در نفر (
 )کیلومتر
 مربع

 -شھر میزان
 نشینی

 )درصد(

 میزان
 جوانی
 جمعیت

)١ (
 )درصد(

) ١( میزان
 باسوادی

 )درصد(

) ٢( میزان
اشتغال 

 )رصدد(

) ٢( میزان
 بیکاری

 )درصد(

 ٢/١٢ ٨/٨٧ ٥/٧٩ ٥/٣٩ ٠/٦٦ ٢/٤٠  کشور کل      

 کھگیلویه
 وبویراحمد

٦/١٥ ٤/٨٤ ٥/٧٥ ١/٤٧ ٧/٥٠ ٣/٤٠ 

 ٤/٨ ٦/٩١ ٣/٧٩ ٣/٣٨ ٢/٦٥ ٢/٤٤  مرکزی

  ٣-١٢جدول شماره 
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٢٣ کلیه آمارھا از سایت اطالع رسانی سازمان آمار کشور به نشانی اینترنتی  - 
http://www.sci.or.ir/persia/index.htm و CD  کل کشور و  ١٣٨٢سالنامه آماری سالCD  آماری

ھای مرکزی و کھگیلویه و بویراحمد منتشره از سوی مرکز آمار و سایت اطالع رسانی وزارت کشور  استان
آمارھا به شکل گزینشی در جھت نیازھای تحقیق از . نقل گردیده است  www.moi.irبه آدرس اینترنتی 

ف تنظیم شده و به ضرورت نیاز نیز درصدھای آماری محاسبه و در ھای مختل سوی نویسنده در جدول
  جداول یا مباحث ذکر گردیده است

24 - http://www.moi.ir/news/elf1.htm 
٢٥ - CD  مرکز آمار ایران  – ١٣٨٢سالنامه آماری استان کھگیلویه و بویراحمد در سال  
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