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  چکیده

هاي متعددي در ایـن   رو نظریه از همین. شناسی سیاسی است برانگیز در جامعه تبیین مشارکت سیاسی یکی از موضوعات مناقشه
گیرنـد   کـار مـی   شناختی، منزلتی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را به ها طیفی از متغیرهاي روان این نظریه. زمینه ارائه شده است

هـاي مشـارکت سیاسـی کـه      این مقاله ضمن مرور مختصر برخـی نظریـه  . تا به تبیین درخوري از مشارکت سیاسی دست یابند
هـاي منـدرج در    تـرین متغیرهـا و گـزاره    زمان مهم مکند که ه اند، الگویی نظري ارائه می بیشتر بر متغیرهاي نگرشی متمرکز شده

سپس به کمک آزمون تی، تفاوت دو گروهی که در اولـین دور انتخابـات ریاسـت جمهـوري سـال      . بقیه نظریات را در خود دارد
و  قـدرتی  دهد تنها دو متغیر احساس بی این بررسی نشان می. ها که شرکت نکردند، بررسی شده است شرکت کردند و آن 1384

ایـن مقالـه   . چنین میزان مشروعیتی که افراد براي نظام سیاسی قایل هستند، در میان دو گروه مـذکور تفـاوت معنـادار دارد    هم
هـاي   داده. هاي فرهنگ سیاسی مردم استان گلستان است هاي توصیفی قابل توجهی درخصوص ویژگی داده  چنین دربردارنده هم

  . انجام شده است 1384گرفته شده که در سال » اسی مردم ایرانپیمایش ملی فرهنگ سی«این تحقیق از 
  

  .قدرتی، استان گلستان هاي سیاسی، مشروعیت، احساس بی مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، نگرش: واژگان کلیدي

  
  مقدمه

، )9-6: 1990ونهانن، (هاي مختلف مشارکت  ساالري گفتمان غالب آن است و صورت مشارکت سیاسی در دنیاي امروز که مردم
شناسـی   نظریات متفاوتی در جامعهرو است که  از همین . ساالري هستند، موضوعی حایز اهمیت است کنندة جوهرة مردم تعریف

مثابـه   سـاالري بـه   مـردم . اسـت   براي تبیین و تشخیص میزان مشارکت سیاسی و عوامل مؤثر بر آن مطرح شـده و علوم سیاسی 
نظام حفظ حقوق مـدنی و سیاسـی   «و » گویی نخبگان در برابر مردم ، نظام پاسخ»نظام برابري سیاسی«، »ام کنترل عمومینظ«

مشارکت سیاسی به معنـی نحـوة سـلوك    . ، بدون مشارکت سیاسی مؤثر ناممکن است)1989دایاموند و همکاران، (» شهروندان
مشارکت سیاسی در قالـب  . تا داشتن مقام رسمی سیاسی است درگیريفرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی، از عدم 

دهـی، فعالیـت انتخابـاتی و حزبـی، فعالیـت اجتمـاعی،        هایی که رفتار رأي بندي شده است؛ سبک هاي مختلف نیز صورت سبک
). 27-40: 1386 میلبـرث و گوئـل،  (شـود   منصبان، اعتراض، و وارد شدن در فرآیند ارتباط سیاسی را شامل می تماس با صاحب

کنـیم و بـر    هاي مشارکت سیاسی را مرور مـی  جا برخی از نظریه ما در این. علل متعددي براي مشارکت سیاسی ابراز شده است
براي آزمـودن ایـن چـارچوب    . ها چارچوبی نظري براي تبیین مشارکت سیاسی در استان گلستان عرضه خواهیم کرد مبناي آن

انجام شـده   1384کنیم که در سال  استفاده می» پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران«ه از هاي به دست آمد نظري از داده
 .است

 
  هاي مشارکت سیاسی نظریه

  نظریه اثربخشی سیاسی
کند با مشارکت سیاسی خود بر فرآیندهاي سیاسی اثر گذاشـته   نگرشی است که در اثر آن، فرد احساس می 3اثربخشی سیاسی

                                                             
 fazeli114@yahoo.com، شناسی دانشگاه مازندران جامعهاستادیار . 1
 khoshfarf@yahoo.com،شناسی دانشگاه مازندران استادیار جامعه. 2

3. Political efficacy 



دهند اثر قابـل تـوجهی بـر نتـایج سیاسـی       چه انجام می به عقیدة رابرت دال، افراد وقتی تصور کنند آن.کند هانظارت می و بر آن
کمتـر در امـور   ) تواننـد در فرآینـد سیاسـی اثـر بگذارنـد       ها ندارند و نمی مسئوالن توجهی به افرادي مانند آن(نخواهد گذاشت 

بخشی سیاسی فرد کمتر باشد مشارکت سیاسی اوکمتـر   ه احساس اثرتوان گفت، هرچ به طوري که می. شوند سیاسی درگیر می
به نظر دال،داشتن دانش و مهارت کـافی بـراي مشـارکت    .نامد نیز می 4»اعتماد به نفس سیاسی«وي این احساس را . خواهد بود

  . اهمیت دارددر موضوع مربوط، و فقدان موانع مهم براي پرداختن به فعالیت سیاسی نیز در افزایش مشارکت سیاسی 
دادن  کند افرادي مانند او در امور حکومتی حرفی براي گفتن ندارنـد،رأي  احتمال خیلی کمی دارد که شهروندي که فکر می

ها سر در بیـاورد یـا مسـئوالن     تواند از آن تنها راه تأثیرگذاري است، امور سیاسی و حکومتی به قدري پیچیده هستند که او نمی
: 1974دال، (کنددر امور سیاسی مشارکت کنـد   گونه فکر نمی کنند، در مقایسه با کسی که این جه نمیعمومی به نظرات وي تو

  .این افراد فاقد اطمینان سیاسی هستند). 27: 1386؛ به نقل از پناهی، 286-287
ده اسـت؛ در  بینیم، دال دو مفهوم اثربخشی سیاسی و اطمینان سیاسی را خیلی نزدیک به هم تعریـف کـر   طور که می همان

اند و آن را متفـاوت بـا    حالی که دیگران اطمینان سیاسی را بیشتر اطمینان به توانایی و کارآمدي مسئوالن سیاسی تعریف کرده
نیز میزان اعتماد افراد به کارآمدي و حقانیت نظام و نهادهاي سیاسـی   5چنین نظریه اعتماد سیاسی هم. کنند اثربخشی تلقی می
شود هرچـه میـزان اعتمـاد سیاسـی افـراد بـاالتر باشـد         به طوري که گفته می. داند ت سیاسی افراد مؤثر میرا در میزان مشارک

  .احتمال مشارکت سیاسی آنان بیشتر خواهد بود
کسـانی کـه داراي میـزان بـاالیی     . بنـدي کـرد   توان افراد را  از نظرمیزان اثربخشـی سیاسـی طبقـه    بر اساس این نظریه می

رابطه احسـاس اثربخشـی   6به نظر بندورا،. یا اعتماد سیاسی هستند، بیشتر به مشارکت سیاسی تمایل دارندازاحساس اثربخشی 
اگـر افـراد بـه نظـام سیاسـی اعتمـاد داشـته باشـند         . پـذیرد  سیاسی و مشارکت سیاسی از میزان اعتماد به نظام سیاسی اثر می

توان انواع مشـارکت را از تالقـی    بدین ترتیب می. داشته باشندگیري مشارکت  توانند در ساختار تصمیم کنند که می احساس می
  .این دو متغیر به دست آورد

  
  رابطه اثربخشی سیاسی و اعتماد سیاسی. 1جدول 

  
  میزان اعتماد به نظام سیاسی  

  پایین  باال  میزان اثربخشی
  آمیز مشارکت اعتراض  مشارکت سیاسی باال  باال

  تفاوتی سیاسی بی  تابعیت از نخبگان  پایین

  
دهد افرادي که هم احساس اثربخشی سیاسی دارند، هم به نظام سیاسـی اعتمـاد دارنـد، بـا دلگرمـی در       نشان می 1جدول 

افرادي که احساس اثربخشی سیاسی باالیی داشته باشند، ولی به نظام سیاسـی  . هاي سیاسی مشارکت خواهند کرد انواع فعالیت
. کننـد  آمیز خواهد بود و درجهت تغییر وضعیت سیاسی عمل می یشان در برابرنظام سیاسی اعتراضاعتماد نداشته باشند، رفتار ا

ویژگی کسانی است که اثربخشی کمی دارند، این است که بـه نظـام سیاسـی اعتمـاد دارنـد و تأییدکننـدة منفعـل اقـدامات و         
شی سیاسی کمی هستند و هم به نظام سیاسـی  ها که هم داراي احساس اثربخ در نهایت آن. تصمیمات نخبگان سیاسی هستند

  .تفاوتی سیاسی را پیشه خواهند کرد اعتمادند، بی بی
پردازد که فرق یک انسان سیاسی و یـک انسـان غیرسیاسـی یـا      ، به این سؤال میتحلیل سیاسی مدرنرابرت دال در کتاب 

دربـاره  ) 96: 1991دال، (مشـارکت سیاسـی    بندي افراد بر اسـاس سـطوح   تفاوت به لحاظ سیاسی چیست؟ ویپس از تقسیم بی
احتمـال مشـارکت سیاسـی افـراد     . چگونگی و عوامل مشارکت سیاسی یا عدم مشارکت سیاسی قضایایی هم ترتیب داده اسـت 

                                                             
4. Political self-confidence  
1. Political trust 

2. Bandura 



  :یابد که وقتی افزایش می
  .فرد ارزش زیادي براي پاداش حاصل از مشارکت قایل باشد. 1
  .بخش است ها نتیجه ز سایر فعالیتفرد تصور کند که مشارکت سیاسی بیشتر ا. 2
  .تواند در تصمیمات سیاسی تأثیرگذار باشد فرد اطمینان داشته باشد که می. 3
  .بخش نخواهد بود فرد اعتقاد داشته باشد که اگر مشارکت نکند وضعیت چندان رضایت. 4
  .فرد تصور کند که دانش و مهارت کافی براي مشارکت در موضوع مربوط را دارد. 5
  ).102: 1991دال، (فرد موانع مهمی در پرداختن به فعالیت سیاسی مورد نظر در پیش روي خود نبیند  .6

  . شود و از مشارکت سیاسی خودداري خواهد کرد تفاوت می در غیر این صورت فرد  به لحاظ سیاسی بی
  

  موقعیت طبقاتی و مشارکت سیاسی
طـوري کـه    بـه . کننـد  در بسیاري از موارد، طبقه اجتماعی افراد قلمداد میکنندة نوع مشارکت سیاسی را  ترین عامل تبیین مهم

یعنی هرچند بـا دانسـتن طبقـه اجتمـاعی     . هاي سیاسی آنان، بیشتر به این عامل وابسته است چگونگی مشارکت افراد یا نگرش
تـوان از   عی را به مقـدار زیـادي مـی   هاي اجتما بینی کرد، اما اختالف رفتار سیاسی گروه توان رفتار سیاسی وي را پیش فرد نمی

  .ها فهمید اختالفات طبقاتی آن
آید که چگونگی مشارکت سیاسی افـراد را موقعیـت    از تحلیل مارکس درباره رابطه زیربناي اقتصادي و روبناي سیاسی برمی

کسـانی کـه در طیـف    ...«: سـد نوی مارجردرباره رابطه جایگاه طبقاتی با رفتار سیاسی می.کند طبقاتی و اقتصادي آنان تعیین می
اگـر طبقـه را بـر    . کنند هاي سیاسی مشارکت می ترین فعالیت باالي قشربندي اجتماعی قرار دارند، به میزان زیادي در اثربخش
ها هم اندازه بگیریم، کماکان رابطـه قـوي بـین ایـن متغیرهـا و       اساس ثروت و درآمد، موقعیت شغلی، تحصیل یا ترکیبی از این

  ).32: 1386؛ به نقل از پناهی، 272: 1981مارجر، (» شود اسی دیده میمشارکت سی
کننـدة میـزان قـدرت     وربا و ناي نیز معتقدند موقعیت اقتصادي اجتماعی افراد در امریکا بیش از هر عامـل دیگـري تعیـین   

تـر کـاهش    اد طبقات پایینیابد، نسبت افر دهد که هرچه سطح مشارکت افزایش می ها نشان می هاي آن داده. سیاسی آنان است
نامـد،   مـی  7»طلبـان  قـدرت «گیرد که پایگاه اجتماعی اصلی گروهـی کـه وي آن را    می  ها نتیجه دال از بررسی این داده. یابد می

دهد، بین مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی و اقتصـادي   هاي تجربی نشان می لیپست نیز با ارائه داده.طبقات اجتماعی باالست
تـر   به طوري که طبقات اجتماعی با درآمد باال مشارکت سیاسی بیشتري نسبت به طبقـات پـایین  . االیی وجود داردهمبستگی ب

چیان بیشتر از کشاورزان در انتخابات شـرکت   مثالً صاحبان درآمد باال بیشتر از صاحبان درآمد پایین، یا کارگران و معدن. دارند
  ).33: 1386پناهی، (کنند  می

  
  عی و مشارکت سیاسیمنزلت اجتما

موفقیت اجتماعی افراد و متغیرهاي مربوط به آن، مانند میزان سواد، وضـعیت خـانواده، میـزان دسترسـی بـه اطالعـات، محـل        
زندگی، ارتباطات اجتماعی، مذهب، وضعیت تأهل و قومیت ـ که هریک به درجاتی با منزلت افـراد ارتبـاط دارنـد ـ از عـواملی       

البته باید در نظر داشت که ایـن متغیرهـا بـا متغیرهـاي اقتصـادي و      . گذارند ها اثر می رکت سیاسی آنهستند که بر میزان مشا
  . طبقاتی ارتباط نزدیک دارند

مطالعات متعـدد نشـان   . تحصیالت یکی از عوامل مهم اجتماعی اثرگذار در میزان منزلت اجتماعی و مشارکت سیاسی است
دهد کـه   رابرت دال نشان می. یابد ها افزایش می باالتر رود، میزان مشارکت سیاسی آن دهد که هرچه میزان تحصیالت افراد می

یابـد و بـدین ترتیـب میـزان      رود میزان احساس اثربخشی سیاسـی آنـان نیـز افـزایش مـی      هرچه میزان تحصیالت افراد باال می
ت در میزان دسترسی افراد به اطالعـات نیـز   میزان تحصیال. گذارد طور غیرمستقیم نیز در مشارکت سیاسی اثر می تحصیالت به

معموًال کسانی که تحصیالت بیشتري دارند دسترسی بیشتري به اطالعـات سیاسـی و آگـاهی و مهـارت سیاسـی      . گذارد اثر می

                                                             
7. Power seekers 



  .کنند تري براي مشارکت سیاسی ایجاد می دارند، و در نتیجه این عوامل زمینه مساعد
  

  نظریه فرهنگ سیاسی
دهند که به معناي نظام سیاسی تعریف شـده   مفهومی از فرهنگ سیاسی به دست می هاي مدنی فرهنگکتاب  آلموند و وربا در

هـاي   گیـري  ها و جهـت  منزله الگوي نگرش هاي مردم درونی گردیده است و به گونه که در شناخت، احساسات و ارزیابی است، آن
. الـف : شویم رو می آن کتاب، با سه نوع فرهنگ سیاسی روبهدر . فردي نسبت به سیاست در میان اعضاي یک نظام سیاسی است

  ).142: 1993: ؛ کامروا76: 1379زاده،  نقیب(مشارکتی . انقیادي ج. محدودب
بینانه با آگاهی اندك از حکومت، انتظارات اندك از حکومت و میزان  مشارکت سیاسی اندك مشخص  فرهنگ سیاسی کوته

ان آگاهی و انتظار باالتر اما میزان مشارکت اندك و فرهنگ مشارکتی با میـزان آگـاهی و   فرهنگ سیاسی ذهنی با میز. شود می
  .شود انتظار و مشارکت باال مشخص می

شـدن   آلموند و وربا جهت بررسی مشارکت سیاسی در پنج کشور ایتالیا، انگلیس، آمریکا، مکزیک و آلمان از نظریه اجتماعی
کنندة خانواده، مدرسـه و شـغل را از نظـر میـزان الگـوي مشـارکت بررسـی         اد اجتماعیسیاسی استفاده کردند و طی آن سه نه

تـري   کننده فوق الذکر، الگوي مشارکت قـوي  استدالل آلموند و وربا در نهایت این است که هر چقدر سه نهاد اجتماعی«. کردند
شـتري داشـته باشـد در مراحـل بعـدي زنـدگی       کننده مشارکت بی را نهادینه کرده باشند و فرد در درون این سه نهاد اجتماعی

تـر خواهـد    مشارکت سیاسی بیشتري خواهد داشت و جامعۀ مربـوط از نظـر فرهنـگ سیاسـی بـه فرهنـگ مشـارکتی نزدیـک        
در این نظریه بر نقش الگوي اقتدار در بیرون از نظام سیاسی، یا بـه عبـارتی بـر یـادگیري سیاسـی از      ).76: 1383عرفانی، (»بود

هاي نهادي ـ و نخبگان سیاسی و تـأثیر نهادهـا و     هاي سازنده برآمده از موقعیت م بر نهادهاي اجتماعی ـ یا تجربه الگوهاي حاک
  ).235: 1994؛ دایاموند، 479: 1372اینگلهارت، (شود  نخبگان بر فرهنگ سیاسی مردم بسیار تأکید می

هـاي   هـاي طبقـاتی مختلـف تفـاوت     در درون گـروه گیرنـد کـه الگـوي مشـارکت      هاي خود نتیجه مـی  آلموند و وربا از داده
هـا، یکـی از دالیـل     بـه نظـر آن  . داري دارد و کسانی که در طبقات اجتماعی باالتر قرار دارند مشارکت بیشتري نیز دارنـد  معنی

کننـد   مـی هایی رشـد   قابلیت سیاسی اندك کسانی که اطالعات و آموزشمناسبی ندارند، این است که از نظر طبقاتی در خانواده
یابـد   اش را اعـالم کنـد، پرورشـنمی    توانـد مخالفـت   که هـرکس بـا تصـمیمی مخـالف اسـت، مـی       ها انتظار و توقع این که در آن

  ).100: 1383عرفانی،(
  

  تلفیقی عینی ـ ذهنی مشارکت سیاسی  الگوي نظري
جـدول  . پندارند کنندة مشارکت سیاسی می تبیینکنند که  ها ارائه شد، هرکدام بر متغیرهایی تأکید می هایی که شرح مختصر آن نظریه

هاي مرور شده، متغیرها و سازوکارهاي تأثیر متغیرها را بر مشارکت سیاسی در هر نظریـه بـه صـورت خالصـه نشـان       مجموع نظریه 2
جـدول  . تقسیم کرد اند، به دو دسته کلی ذهنی ـ نگرشی و عینی  قرار گرفته 2توان متغیرهایی را که در ستون دوم جدول  می. دهد می
وقتی بحث از بررسی عوامل مـؤثر بـر مشـارکت    . دهد متغیرهاي عینی و ذهنی مؤثر بر مشارکت سیاسی را به صورت مجزا نشان می 3

توان از تـأثیر برخـی متغیرهـا نظیـر محـیط سیاسـی و الگـوي         اي واحد در میان باشد، می اي و در جامعه سیاسی در شرایط غیرمقایسه
نظر کرد؛ زیرا این دو متغیر که در زمره عوامل عینی هستند، در بسـتر سیاسـی هـر     سیاسی توسط ساختار حکومت  صرف اعمال اقتدار

اي غیرتطبیقـی   کننـدة مشـارکت سیاسـی در مطالعـه     ها را از الگوي نظري تبیـین  توان اثر آن گذارند و می اي بر همگان تأثیر می جامعه
  . کنار گذارد

  وکارهاي مؤثر بر مشارکت سیاسیمتغیرها و ساز. 2جدول 
  

  توضیحات  متغیرها  نظریه

اثربخشی 
  سیاسی

احساس اثربخشی، دانش و مهارت 
مشارکت، فقدان موانع مشارکت، 

  قدرتی احساس بی

قدرتی، بقیه متغیرها سبب  به استثناي احساس بی
  شوند افزایش مشارکت سیاسی می



  اعتماد سیاسی
  اعتماد به کارآیی مسئوالن سیاسی
اعتماد به کارآمدي و حقانیت نظام 

  سیاسی و نهادهاي آن
  شوند هر دو متغیر سبب افزایش مشارکت می

موقعیت 
  طبقاتی

  جایگاه طبقاتی
طبقات اجتماعی باالتر مشارکت سیاسی بیشتري 

  دارند
منزلت 
  اجتماعی

  )شاخص منزلت(تحصیالت 
دارندگان تحصیالت بیشتر، آگاهی و اثربخشی 

  ذا مشارکت سیاسی بیشتري دارندسیاسی بیشتر و ل
عوامل 
-اقتصادي

  اجتماعی 

منزلت و وضعیت اقتصادي باالتر و 
  بهتر

دارندگان سطوح باالتر منزلت و توسعه اقتصادي، 
  مشارکت سیاسی بیشتري دارند

فرهنگ 
  سیاسی

  نوع فرهنگ سیاسی
سیاسی اقتدارگرا مانعی در برابر مشارکت   فرهنگ

  سیاسی است

پوشـی   پذیري سیاسی و موانع ساختاري مشارکت نیز بـه نـوعی در مطالعـات غیرتطبیقـی قابـل چشـم       فرآیند جامعه
کنند  اگر با تسامح فرض کنیم که موانع ساختاري مشارکت سیاسی بر همه اعضاي جامعه سیاسی، یکسان اثر می. هستند

ب نظام آموزش و پـرورش یـا الگوهـاي    پذیري سیاسی نسبتاً مشابهی را در چارچو و اعضاي جامعه سیاسی فرآیند جامعه
سـازي نظـري، ایـن دو متغیـر را نیـز از مجموعـه متغیرهـاي         تـوانیم بـراي سـهولت الگـو     کنند، می کلی خانواده طی می

  . کننده مشارکت سیاسی در مطالعات غیرتطبیقی کنار بگذاریم تبیین
بـه ایـن ترتیـب، احسـاس     . ي ذهنی قایل شـد سازي الگوي نظري، براي متغیرها توان مفروضاتی را نیز براي ساده می

تـوان متغیـري ترکیبـی     انگیزه سیاسـی را نیـز مـی   . کنیم قدرتی را سویه منفی احساس اثربخشی و نافی آن تلقی می بی
استدالل اصلی این است کـه انگیـزه سیاسـی،    . نظر کردن از آن وجود دارد دانست که با حضور بقیه متغیرها امکان صرف

ِِ شناخت هاي فرهنگ سیاسی وي، اعتماد داشتن به نظام سیاسی و عناصر آن به  ها و مهارت سیاسی فرد، ویژگی محصولِ
در ضـمن  . نهـد، و احسـاس اثربخشـی اسـت     نحوي که فرد مطمئن باشد نظام سیاسی مشارکت سیاسی فـرد را ارج مـی  

هـاي   تعهـد بـه گـروه   . حسـاب آورد هاي سیاسی را نیز بخشی از خود مشارکت سیاسـی بـه    توان متغیر تعهد به گروه می
هـا بخشـی از مشـارکت سیاسـی      بندي ها، در بسیاري از تقسیم سیاسی و مراتب باالتر آن، یعنی فعالیت به نفع این گروه

  . شود دانسته می
  

  دو دسته کلی متغیرهاي مؤثر بر مشارکت سیاسی. 3جدول 
  

  متغیرهاي عینی  نگرشی -متغیرهاي ذهنی
  دانش و مهارت سیاسی، -2احساس اثربخشی،  - 1

اعتماد به کارآیی  - 4قدرتی،  احساس بی - 3
اعتماد به کارآمدي و حقانیت  -5مسئوالن سیاسی، 

فرهنگ سیاسی  - 6نظام سیاسی و نهادهاي آن، 
  اقتدارگرا یا دموکراتیک

فرآیند  - 2موانع ساختاري مشارکت،  - 1
 -4جایگاه طبقاتی،  - 3پذیري سیاسی،  جامعه

تحصیالت، قومیت، محل (اجتماعی منزلت 
منابع در  -7محیط سیاسی،  -5، ...)سکونت و 
  ...)پول، رسانه، شبکه اجتماعی و (دسترس 

و مفروضات  3توان بر اساس جدول  کنندة مشارکت سیاسی را می الگوي نظري تلفیقی ذهنی ـ عینی تبیین
. 1: اند از روند عبارت کنندة مشارکت سیاسی به شمار می تبیینبر این اساس، متغیرهایی که . ها بنا نهاد شده بر آن اعمال

شامل سه عامل پذیرش مشروعیت نظام سیاسی، اعتماد به نهادهاي نظام سیاسی و اعتماد به کارآیی (اعتماد سیاسی 
چنین  هایی براي منزلت اجتماعی و هم ها را شاخص توان آن که می(تحصیالت و جایگاه طبقاتی . 2؛ )مسئوالن سیاسی

. 5قدرتی؛  احساس بی. 4دانش و مهارت سیاسی؛ . 3؛ )هاي اجتماعی دانست میزان دسترسی به منابعی نظیر پول و شبکه
  :هاي زیر متکی است این الگوي نظري بر گزاره. اقتدارگرایی

پـذیري   هاعتماد سیاسی حاصل تجربه زندگی در جامعه سیاسی است که عوامل بسیاري در طول فرآیند تجربه و جامعـ  .1
اگرچه تحصیالت و جایگاه طبقاتی و شرایط زندگی فرد بر اعتمـاد سیاسـی مؤثرنـد، گسـترة     . سیاسی بر آن تأثیر دارند



 .را متغیري مستقل به حساب آورد توان آن  عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی به حدي است که می
روعیت نظـام سیاسـی، اطمینـان بـه رعایـت      پذیرش مشـ . دهد قدرتی را در افراد کاهش می اعتماد سیاسی، احساس بی .2

شـرط ایجـاد احسـاس     حقوق فرد در نهادهاي نظام سیاسی و اعتماد داشتن به روش و عملکرد مسئوالن سیاسی، پـیش 
چنـین بـه    اعتماد سیاسی هـم . در کلیت نظام سیاسی است) قدرتی نفی بی(کارآمد بودن، ثمربخشی و تأثیرگذاري افراد 

  .  تواند مشوق مشارکت سیاسی باشد صورت مستقیم می
طبیعـی  . سازند تحصیالت و جایگاه طبقاتی که در تعامل با یکدیگر قرار دارند، دانش و مهارت سیاسی افراد را متأثر می .3

امـا  . نیز تحت تأثیر تحصیالت و جایگاه طبقاتی ایشان قرار دارد...) پول، شبکه اجتماعی و(است که منابع سیاسی افراد 
توان مدعی شد دانش و مهارت سیاسی است که شیوه استفاده از پول یا شبکه اجتماعی را تحت تأثیر قـرار   می از سویی

ترین تأثیر تحصیالت و جایگـاه طبقـاتی را متوجـه تقویـت دانـش و مهـارت سیاسـی         توان مهم رو می از همین. دهد می
 . دانست

. دهـد  قـدرتی را در افـراد تحـت تـأثیر قـرار مـی       بـی دانش و مهارت سیاسی نیز در کنار اعتماد سیاسی، احساس  .4
هایی است که افراد درباره سازوکارهاي حاکم بر نظام سیاسی و فرآیندهاي آن  قدرتی تابعی از شناخت احساس بی

 . چنین اعتماد سیاسی افراد نیز تحت تأثیر میزان شناخت، دانش و مهارت سیاسی ایشان است هم. کنند کسب می
هـاي   گیـري  هـا و جهـت   دهند که دانـش و مهـارت سیاسـی بـر میـزان نگـرش       شناختی نشان می امعهاکثر تحقیقات ج .5

 . گذارد اقتدارگرایانه افراد تأثیر می
 . کننده نهایی میزان مشارکت سیاسی افراد هستند قدرتی و اقتدارگرایی تبیین سه متغیر اعتماد سیاسی، احساس بی .6

واسطه اعمال مفروضات ـ را نیز در خـود    شده از الگو ـ به  ساختارِي کنار گذاشته طور ضمنی، متغیرهاي الگوي پیشنهادي، به
پـذیري   اثر متغیرهایی نظیر الگوي اعمال اقتدار سیاسی توسط حکومت، موانع ساختاري مشارکت سیاسی، و فرآیند جامعه. دارد

ز اعتماد سیاسی را در شهروندان خود ایجاد کننـد، بـه   اند سطح باالیی ا هایی که توانسته نظام. اند در متغیر اعتماد سیاسی نهفته
ساالرانه سازگار  هاي مردم ها به نحوي با رویه اند؛ الگوي اعمال اقتدار در آن احتمال قوي موانع ساختاري مشارکت را کاهش داده

محیط سیاسی را در خـود دارد  اي از  ها ـ که ترکیب پیچیده  پذیري در آن اند و فرآیند جامعه است که موجد اعتماد سیاسی بوده
اي  توان گفت الگوي ارائه شده، مجموعه به این ترتیب می. ـ به نحوي صورت گرفته که سبب پیدایش اعتماد سیاسی شده است

گیـرد و درعـین حـال شـرایط      کار می از متغیرهاي عینی و ذهنی را با تکیه بر مفروضاتی موجه براي تبیین مشارکت سیاسی به
  . کند اي جامعه سیاسی را نیز به صورت غیرمستقیم وارد الگو می زمینهساختاري 

  
  هاي توصیفی سنجش متغیرها و یافته

پیمایش ملـی  . صورت گرفته است» پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران«هاي  آزمون الگوي نظري ارائه شده بر مبناي داده
هـاي   ها، باورها، احساسات و ارزیابی نگرش(سیاسی جامعه ایران  فرهنگ سیاسی مردم ایران براي سنجش ابعاد مختلف فرهنگ

یـک گـروه تحقیقـاتی در مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران طراحـی         . اجرا شده اسـت ) مردم درباره مقوالت سیاسی ایران
یان ایـران،  مرکـز افکارسـنجی دانشـجو   (برعهـده داشـته اسـت     1384هاي این تحقیق را در سـال   آوري داده نامه و جمع پرسش
اي انجـام   گیـري بـه گونـه    نامه به دست آمده و نمونـه  پرسش 520هاي این تحقیق در استان گلستان با استفاده از  داده). 1385

هـایی کـه در ادامـه ایـن      جدول. اند چنین از مناطق شهري و روستایی انتخاب شده ها هم نمونه. شده که معرف کل استان باشد
  .کنند هاي توصیفی تحقیق را عرضه می دهند و هم یافته نجش متغیرها را نشان میاند، هم شیوه س بخش آمده

  
  دانش و مهارت سیاسی

ترین عنصر فرهنگ سیاسی است که شامل میـزان شـناخت سـاختارها و سـازمان نظـام سیاسـی،        دانش و مهارت سیاسی ساده
چنـین شـناخت    م، حدود اختیارات نهادها و مقامات و هـم افزاري آن، از جمله ابعاد مختلف قانون اساسی و قوانین مه هسته نرم

با توجه بـه   4هاي جدول  گفتنی است برخی گویه. این متغیر با نه گویه سنجیده شده است. شود عناصر درون نظام سیاسی می
  . هایی نباشند اند که ممکن است اکنون در چنین سمت تدوین شده 1384هاي سیاسی در سال  شخصیت



  هاي سنجش آگاهی سیاسی داده. 4جدول 
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  مشروعیت

اي که  در نظام سیاسی. این مقبولیت هم وجه عاطفی دارد هم وجه عقالنی. غالباً مشروعیت ناظر بر مقبول بودن کل نظام سیاسی است
پندارند، به لحاظ عاطفی، حس تعلق و تعهد سیاسی در برابر حکومت وجود خواهـد داشـت؛ و بـه لحـاظ عقالنـی       را مشروع می افراد آن

بـر ایـن اسـاس،    . شود پذیرند که اجراي این قواعد سبب خیر عمومی می پذیرند و هم می عد بازي سیاسی را مینیز،افراد هم حقانیت قوا
ترکیـب کلـی نظـام    . 2باور داشته باشند که قانون اساسی نظام سیاسی حقانیـت دارد؛  . 1: نظام سیاسی زمانی مشروعیت دارد کهمردم

خـود را  . 4نسبت به نظام سیاسی ابراز عالقه و وفاداري کننـد؛  . 3ملی بدانند؛ / یرا در جهت تحقق منافع عموم سیاسی و شیوه عمل آن
  . این متغیر با چهار شاخص سنجیده شده است. را وظیفه بدانند نسبت به سرنوشت نظام سیاسی مسئول و حمایت از آن

  
  هاي سنجش مشروعیت داده. 5جدول 
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  4/17  53  7/11  9/7  1/10  جمهوري اسالمی ایران بر حقو تبعیت از آن الزم استنظام 
  9/29  5/46  2/11  5/8  9/3  دانم من قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران را قابل قبول می
  4/8  1/32  7/31  5/18  3/9  کند قانون اساسی فعلی، منافع همه ملت ایران را تأمین می

  3/32  3/40  14  6/7  8/5  نظام جمهوري اسالمی هستیم کنم که تحت حاکمیت افتخار می

تـرین کـارویژه    اصـلی . نهادهـا و نخبگـان  : شود زمان اعتماد به دو وجه از نظام سیاسی را شامل می اعتماد سیاسی هم
اعتمـاد بـه نهادهـاي نظـام     . شـده اسـت   نهادهاي هر نظام سیاسی، حفظ منافع شهروندان در چارچوب مقررات پذیرفتـه 

  .با هفت شاخص سنجیده شده استسیاسی 
  هاي سنجش اعتماد به نهادهاي سیاسی داده. 6جدول 
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ها حقوق مردم چقدر  ها و دادگاه در دادگستري
  شود رعایت می

6/8  8/12  2/9  4/19  2/20  6/21  2/8  

در مراکز نیروي انتظامی حقوق مردم چقدر 
  شود میرعایت 

6/4  2/11  2/12  6/24  20  22  6/5  



در تصمیمات مجلس چقدر منافع مردم 
  شود رعایت می

7/11  9/6  9/11  2/33  5/21  1/9  7/5  

در آموزش و پرورش منافع مردم چقدر رعایت 
  شود می

6/6  7/9  8/12  9/23  4/27  5/10  9/8  

صدا و سیما چقدر اخبار و اطالعات درست در 
  گذارد اختیار مردم می

1/9  7/10  5/22  3/24  6/17  5/11  3/4  

حقوق مردم در مراکز بهداشتی و درمانی 
  شود چقدر رعایت می

7/5  4/9  2/10  3/22  28  6/17  8/6  

هاي خود چقدر به منافع  کابینه در تصمیم
  کند مردم توجه می

4/14  3/9  3/10  6/27  1/25  9/9  5/3  

  
  هاي سنجش اعتماد به نخبگان داده. 7جدول 
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  3/11  6/23  9/25  4/21  9/17  اغلب مسئولین جمهوري اسالمی در کار خود متخصص هستند  
قدر باتجربه هستند که کار خود را درست  بیشتر مسئولین آن

  انجام دهند
6/12  6/18  6/29  3/28  9/10  

  2/8  7/19  8/31  5/21  8/18  کنند کافی نسبت به مردم احساس وظیفه می  مسئولین کشور به اندازه
  5  2/10  9/33  1/21  8/29  شان یکی است اکثر مسئولین حرف و عمل

یوسـفی  . هاي دارندگان مناصب حکـومتی اسـت   چنین مبین نوع نگرش شهروندان به برخی ویژگی اعتماد سیاسی هم
هـاي   توانـد حاصـل نگـرش    کند، معتقد است اعتماد سیاسی می ارائه می )1375(به تبعیت از الگوي شخصیتی که چلبی 

. 1: انـد از  ایـن چهـار بعـد عبـارت    ). 33: 1379یوسـفی،  (مردم به چهار بعد از شخصیت بازیگران سیاسی در نظام باشـد  
و تـوان   قابلیـت مـدیریتی  (ظرفیـت اجرایـی   . 2، )ریزي و حل مشکالت توان و ظرفیت فکري حاکمان براي برنامه(هوش 

احساس مسـئولیت حاکمـان در قبـال    (تعهد . 3، )ها براي اداره امور کشور حاکمان براي بسیج نیروها و به کار گرفتن آن
هویـت  . 4، )المـال  جامعه، مثالً مقدم دانستن منافع ملی بر منافع فردي و گروهی یا احسـاس مسـئولیت در قبـال بیـت    

هـایی نظیـر صـداقت و     هاي اخالقی و تعهـد ایشـان بـه ارزش    بودن ارزش هبودن هویت فردي حاکمان و نهادین رشدیافته(
بـه  . هـا و دارنـدگان مناصـب حکـومتی اسـت      بنابراین، اعتماد به نخبگان سیاسی شامل چهار نوع نگرش به آن). درستی

  .همین ترتیب سنجش اعتماد به دارندگان مناصب حکومتی نیز به کمک چهار شاخص انجام شده است
  

  قدرتی هاي سنجش احساس بی داده. 8جدول 
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امور سیاسی کشور بدون توجه به خواست مردم انجام   اداره  
  شود می

8/21  5/20  2/16  5/37  1/4  

قدر پیچیده است که امثال من از آن  سیاست در ایران آن
  آوریم سر در نمی

8/10  1/27  5/13  9/27  6/20  

هاي دیگري براي  مردم کشور ما به جز رأي دادن شیوهبراي 
  تأثیرگذاري بر سیاست کشور وجود ندارد

4/9  8/25  3/37  5/18  9/8  

  



  قدرتی احساس بی
. کند توانایی تأثیرگذاري بر جریـان امـور را نـدارد    قدرتی حالتی از بیگانگی سیاسی است که در آن فرد احساس می احساس بی

  . این متغیر با سه شاخص سنجیده شده است. قدرتی تلقی کرد توان نافی احساس بی احساس اثربخشی را می
  
  

  هاي سنجش احساس اقتدارگرایی داده. 9جدول 
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هاي مقامات سیاسی  بهتر است همیشه به حرف  
هاي کسانی که با عقاید خود  گوش کنیم نه حرف

  کنند تردید ایجاد میدر ذهن مردم سؤال و 
8/22  4/28  16  9/21  9/10  

ترها را  ها یاد داد همیشه حرف بزرگ باید به بچه
  بدون چون و چرا گوش کنند

5/31  4/25  5/5  5/16  1/21  

ها،  باید به دولت اجازه داده شود تا کتاب
ها را به صالحدید خودش  ها و فیلم روزنامه

  سانسور کند
3/17  3/40  3/14  5/19  7/8  

باید زور حاکم باشد تا مردم قانون   در این جامعه
  را بپذیرند

3/17  3/40  3/14  5/19  7/8  

براي درست شدن ایران، قانون الزم نیست، مرد 
  مقتدري الزم است که حرفش قانون باشد

9/12  2/23  7/21  2/25  17  

توانند درست تصمیم بگیرند، باید  اکثر مردم نمی
یم بگیرد و کسی باشد که به جاي مردم تصم

  کشور را پیش ببرد
6/25  25  7/9  8/19  8/19  

  
  اقتدارگرایی

شـدن از دیگـران، و در عـین     کردن و تسلیم این ویژگی ناظر است بر میل به اعمال اقتدار غیرقانونی و خودسرانه و انتظار اطاعت
نظـر از   شـود کـه فـرد صـرف     در ضمن، حالتی روانی پنداشته مـی . ها در برابر قدرت، البته نه قدرتی قانونی شدن آن حال تسلیم

کـردن از آن تمایـل دارد و مایـل نیسـت مقـاومتی در برابـر قـدرت         الیل مختلف بـه اطاعـت  مشروع بودن یا نبودن قدرت، به د
به همین . کند پذیرد و از او اطاعت می کس را که در موضع قدرت است می تر، فرد هر  به بیان ساده. نامشروع از خود نشان دهد

فقدان باور به عقـل  . تدار را براي پیشبرد امور دوست داردهاي مبتنی بر اق پسندد و اعمال شیوه نسبت نیز انتقاد از قدرت را نمی
  . این متغیر با شش شاخص سنجیده شده است. شود جمعی نیز از خصایص این ویژگی شمرده می

  هاي سنجش مشارکت سیاسی داده. 10جدول 
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  7/2  5/9  4/20  3/16  1/51  هاي سیاسی کشور طرفداري از گروه
  4/21  3/38  8/25  3/11  3/3  شرکت در انتخابات ریاست جمهوري

  9/3  4/11  8/19  22  9/42  هاي سیاسی کشور فعالیت به نفع کاندیداها یا گروه
  4/5  5/17  6/21  6/21  34  بحث سیاسی در جمع دوستان و آشنایان یا خانواده



دنبال کردن اخبار تحوالت و رخدادهاي سیاسی 
  کشور

8/30  2/13  2/24  1/21  8/10  

  
  سیاسی مشارکت

هاي سیاسـی و   معموًال در مباحث علوم سیاسی، میل افراد به مشارکت در رفتارهایی نظیر رأي دادن، طرفداري از احزاب و گروه
  . این متغیر با پنج شاخص سنجیده شده است. کنند بحث کردن درباره سیاست را ذیل عنوان تمایل به مشارکت خالصه می

هـاي لیکـرت و در    شود که همه متغیرهاي الگو به استثناي دو متغیر تحصیالت و وضـعیت طبقـاتی بـه کمـک طیـف      مشاهده می
بندي دوازده قسمتی؛ و جایگاه طبقاتی به وسیله هزینه ماهیانه زنـدگی   متغیر تحصیالت براساس رتبه. اند اي سنجیده شده سطح فاصله

  . ایشان برآورد شده است
  

  تحلیلی هاي یافته
ها براي استفاده از تحلیل رگرسیون خطی نشـان داد کـه مفروضـات اساسـی الزم بـراي تحلیـل رگرسـیونی         بررسی داده

روابط میان متغیرها خطی نبود و رابطۀ خطی میان متغیرهـاي مسـتقل و وابسـته    . کند ها صدق نمی درخصوص این داده
از . جا وجـود نداشـته اسـت    هاي مبتنی بر تحلیل رگرسیونی در این گوبنابراین، امکان تحلیل رگرسیونی یا ال. وجود ندارد

. شد استفاده کـرد  ها وجود دارد، نمی  هاي مبتنی بر همبستگی پیرسون نیز که فرض خطی بودن روابط در آن روش  کلیه
ریاسـت   1384سـال  بنابراین تحلیل را بر مقایسه تفاوت متغیرهاي مـذکور میـان دو گـروه افـراد در دور اول انتخابـات      

تفاوت میزان متغیرهاي ارائه شـده را   11جدول . براي این کار از آزمون تی استفاده شده است. جمهوري متمرکز کردیم
در دور اول انتخابـات ریاسـت جمهـوري سـال     ) ها که در انتخابات شـرکت نکردنـد   دهندگان، و آن رأي(در بین دو گروه 

  . دهد نشان می 1384
  دهندگان و کسانی که در انتخابات دور اول شرکت نکردند رأيتفاوت . 11جدول 

  

  معناداري تفاوت  میانگین    متغیر

  اقتدارگرایی
  35/15  دهندگان رأي

  خیر
  25/15  کسانی که رأي ندادند

  قدرتی احساس بی
  66/8  دهندگان رأي

  بله
  8/9  کسانی که رأي ندادند

اعتماد به نخبگان 
  سیاسی

  98/10  دهندگان رأي
  خیر

  66/9  کسانی که رأي ندادند

  اعتماد به نهادها
  06/29  دهندگان رأي

  خیر
  39/27  کسانی که رأي ندادند

  مشروعیت
  76/14  دهندگان رأي

  بله
  17/13  کسانی که رأي ندادند

  آگاهی سیاسی
  90/3  دهندگان رأي

  خیر
  43/3  کسانی که رأي ندادند

  تحصیالت
  54/123  دهندگان رأي

  خیر
  08/138  کسانی که رأي ندادند

هزینه ماهیانه 
  خانواده

  43/6  دهندگان رأي
  خیر

  13/6  کسانی که رأي ندادند

  
کننـدگان در اولـین دور    شـرکت . دهد که دو گروه فقط در دو متغیر با یکدیگر تفاوت معنـاداري دارنـد   نشان می 11جدول 

در انتخابات شرکت نکردند، مشروعیت بیشتري بـراي نظـام سیاسـی    ها که  نسبت به آن 1384انتخابات ریاست جمهوري سال 



که این دو گروه در میزان اعتماد به نهادهـا، نخبگـان    جالب توجه این. ها نیز کمتر بوده است ن قدرتی آ قایل بودند و احساس بی
ه اسـت بـا هـم تفـاوتی     هـا بـود   ماهیانه خانواده که شـاخص وضـعیت طبقـاتی آن     سیاسی، آگاهی سیاسی، تحصیالت و هزینه

  . اند نداشته
تر تأثیر متغیرهاي برشمرده بر مشارکت در انتخابات فراهم نشد، شواهد به دست  ها امکان تحلیل فنی هاي داده اگرچه به دلیل ویژگی

کـه مشـارکت    هـا  کننـدگان در انتخابـات و آن   دهد که نظر مشـارکت  نشان می 9  جدول. سازد آمده نیز نکات قابل توجهی را آشکار می
چنـین   هـم . هـاي سـاختاري نظـام سیاسـی ـ نهادهـاي سیاسـی و نخبگـان سیاسـی ـ یکسـان اسـت             برخی از ویژگی  اند درباره نکرده

طـور میـانگین    اند ـ در شهرستان گرگان ـ از نظر پایگاه اقتصادي و اجتماعی بـه    ها که در انتخابات شرکت نکرده کنندگان و آن مشارکت
کردن یا نکردن  قدرتی است که بر شرکت تنها دو متغیر مشروعیت نظام سیاسی و احساس بی. تفاوت معناداري ندارندیکسان هستند و 

  . در انتخابات تأثیر داشته است
  گیري بحث و نتیجه

تـرین   مهـم . دهـد  مهمی را درخصوص تبیین مشارکت سیاسی در استان گلستان و احتماالً ایران نشـان مـی    بررسی حاضر نکته
  . کنیم هاي توصیفی آغاز می ابتدا از بررسی داده. ها توجه داشت به این شرح است واردي که باید به آنم

مشـاهده  . اسـت ) 9حداقل صفر و حـداکثر  (درصد کل نمره  42یا  8/3آگاهی سیاسی در نمونه بررسی شده   میانگین نمره
درصد نمـره   73یا  59/14میانگین نمره مشروعیت . تر است نشود که میانگین آگاهی سیاسی از میانگین نمره طیف نیز پایی می

در  1384طور میانگین در سال  است و بدان معنا است که نگرش مردم گلستان به مشروعیت نظام سیاسی به) 20حداکثر (کل 
  . وضعیت مناسبی قرار داشته است

و میانگین اعتماد به نهادهـاي نظـام   ) 20اکثر حد(درصد نمره کل  2/54یا  85/10میانگین اعتماد به نخبگان نظام سیاسی 
کنید که وضعیت اعتماد به نهادهاي نظام و نخبگان  مشاهده می. بوده است) 49حداکثر (درصد نمره کل  59یا  88/28سیاسی 

 58یـا   7/8قـدرتی   میانگین نمره احساس بی. تري است سیاسی آن نسبت به مشروعیت کلی نظام سیاسی در وضعیت نامناسب
ایـن  . است) 30حداکثر (درصد نمره کل  51یا  34/15چنین میانگین نمره اقتدارگرایی  هم. است) 15حداکثر (رصد نمره کل د

  . شود در فرهنگ سیاسی ایران وجود دارد نیست که ادعا می  اي گسترده دهد که اقتدارگرایی به اندازه یافته نشان می
  انـد، دربـاره   ها که شرکت نکرده دهد که شرکت کنندگان در انتخابات و آن نشان می هاي مورد استفاده در این مقاله دست کم داده
قـدرتی   چنین احسـاس بـی   هاي کلی نظام سیاسی نظرات یکسانی دارند و تنها مشروعیت نظام سیاسی نزد افراد و هم بسیاري از ویژگی

هـایی نظیـر اقتـدارگرایی افـراد      ویژگـی . واقع چنین نیسـت  اما بهشاید این یافته ساده به نظر برسد، . در بین این دو گروه متفاوت است
ها تحت تأثیر عوامل متعـددي اسـت    این نوع نگرش. کنند جامعه، یا میزان اعتماد به نهادها و نخبگان به کندي و در درازمدت تغییر می

هـاي   بنابراین، به دلیل تغییرات کُند ویژگـی . رندها دا آن  شود، هر دو گروه بررسی شده نظر یکسانی درباره گونه که مشاهده می و همان
توان گفت در آینده نیز مشارکت مـردم در انتخابـات از دو    اي که ممکن است سبب تغییر دیدگاه مردم در این ابعاد شوند، می ساختاري

ـ که از عملکردهاي کوتاه  متغیر احساس بی ن مشروعیت نظام سیاسـی کـه   چنی پذیرد ـ و هم  مدت نظام سیاسی بیشتر تأثیر می قدرتی 
لـذا هرگونـه اقـدام یـا رخـدادي کـه       . پـذیرد  زیادي تابع عملکردهاي نظام سیاسی است، تأثیر می  اي کالن است، تا اندازه اگرچه مقوله
 قدرتی را در مردم تقویت کند، یا به کاهش مشروعیت نظام سیاسی بینجامد، بر میزان مشـارکت در انتخابـات اثـر مخربـی     احساس بی
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