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توسعهی آموزشی و مشارکت انتخاباتی در ایران
دکتر ابوالقاسم حیدرآبادی  ،دکتر ابراهیم صالحآبادی
تاریخ دریافت0131/10/82 :

تاریخ پذیرش0131/10/81 :

چکیده
تحلیل رفتار انتخاباتي یکي از کارهای ویژهی جامعهشناسي انتخابات است که پژوهشگران توانستهاند الگوهای
متعددی برای رفتار انتخاباتي ارائه دهند .نظریی نوسازی نشان ميدهد که علیرغم همهی مناقشات ،طرفداران و
مخالفان موافقاند که به طور کلي ،توسعه و نوسازی به سطوح باالتر مشارکت شهروندان منجر خواهد شد .بخشي از
تأثیر نوسازی بر مشارکت سیاسي از طریق سواد انجام ميگیرد .این مقاله از طریق بررسي انتقادی نتایج تحقیقات دیگر
و تحلیل ثانویه و همچنین بررسي تطبیقي درون کشوری درصدد بررسي رابطهی توسعه آموزشي و مشارکت انتخاباتي
است.
تأثیر سواد و تحصیالت بر مشارکت انتخاباتي پیچیدهتر از آن است که نظریات نوسازی بر آن تأکید دارد .علیرغم
یافتههای محققان دیگر ،میان مشارکت انتخاباتي و میزان باسوادی رابطهی مثبت و مستقیمي وجود ندارد .تحلیل
مقایسهی میانگین در میان دو استان ایران نشان داد که رابطهی میزان باسوادی و مشارکت انتخاباتي در سال ،0130
بهصورت

U

وارونه است .بررسي مشارکت انتخاباتي در زیر گروهها نشان داد که رابطهی مستقم میزان تحصیالت و

مشارکت انتخاباتي پیچیدهتر از نظریات نوسازی است .در رابطهی با گسترش طبقهی متوسط جدید ،نتایج تحقیق نشان
داد رابطهی توسعهی آموزشي و میزان مشارکت سیاسي بر حسب نوع مشاغل افراد باسواد و وابستگي آنها به دولت
تعیین ميشود.
واژههای کلیدی :میزان باسوادی ،توسعهی آموزشي ،طبقهی متوسط جدید ،مشارکت انتخاباتي ،ایران

 8استادیار جامعه شناسي سیاسي دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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مقدمه
مشارکت انتخاباتي بهعنوان یکي از گونههای مهم مشارکت سیاسي ،جایگاه ویژهای در مباحث
جامعهشناسي سیاسي به طور عام و جامعه شناسي انتخابات بهطور خاص دارد .تحلیل رفتار
انتخاباتي یکي از کارهای ویژهی جامعه شناسي انتخابات است که پژوهشگران تاکنون با مطالعهی
انتخابات گوناگون توانستهاند الگوهای متعددی در تحلیل رفتار انتخاباتي ارائه دهند .مطالعهی رفتار
انتخاباتي خاص با توجه به الگوهای ارائه شده در این باب ،کار محقق را نظاممند وتا حدّی آسان
ميگرداند .با این حال ،اگرچه پدیدهی انتخاب به مفهوم سیاسي امروزی پدیدهای است نوین و
خاستگاه تمدني در غرب دارد تاکنون در مقایسه با پدیدههای دیگر همچون انقالب مورد تجزیه و
تحلیل دقیق قرار گرفته است .در حاليکه ،هر ساله شاهد انتخابات متنوّع و متعدد در نقاط مختلف
جهان هستیم؛ در مقایسه با پدیده انقالب که به ندرت اتفاق ميافتد ،دارای ضعفهای عمدهی
نظری و بررسي کالن است .بررسي رفتار انتخاباتي شهروندان صرفاً به حوزهی جامعهشناسي
مربوط نميشود؛ بلکه در نقطهی تالقي میان علوم مختلف از جمله سیاست ،روانشناسي ،جامعه
شناسي ،انسانشناسي ،تاریخ ،ارتباطات و آمار قرار ميگیرد .نقطهی آغاز این حوزه از علوم سیاسي
اخذ ميشود و در ادامه از حوزههایي که نام برده شد بهره ميگیرند .گرچه بهرهگیری از حوزهی
جامعه شناسي مي تواند بسیار پررنگ تر و جدّی تر مطرح شود.
این مقاله تالش ميکند مشارکت انتخاباتي را بر اساس توسعهی آموزشي از دیدگاه تبییني
توضیح دهد .در مدل تبییني قانون فراگیر ،وظیفه علم کشف قوانین علّي است که متأثر از سنت
گالیله است .در این سنت معلول (امر اجتماعي) بر حسب علت (امر اجتماعي) تبیین ميشود .بر
عمیقتری که آگاهانه درک نمي شوند ،تبیین کرد .در اینجا نیات نمي تواند علت یک عمل باشند؛
زیرا هیچ رابطهی قانون واری میان نیت و عمل وجود ندارد (رووت.)180 :0123 ،
طرح مسأله
موضوع این مقاله ،تبیین جامعهشناختي مشارکت انتخاباتي بر اساس توسعهی آموزشي است.
منظور از مشارکت انتخاباتي ،کنش آزادانه و داوطلبانهی شهروندان در انتخاب حاکمان در روز
انتخابات است که از این راه ،بر فرایندهای سیاسي اعمال نفوذ ميکنند .برخي معتقدند که مشارکت
انتخاباتي افراد ممکن است اثبات گرایانه یا انتقادی باشد .این دونوع قرائت از مشارکت انتخاباتي
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این اساس زندگي اجتماعي را نباید با تصوّرات کساني که در آن مشارکت دارند ،بلکه با علل
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را ميتوان بر دو نوع رهیافت معرفتشناسي ،شامل عقالنیت غیرانتقادی و عقالنیت انتقادی استوار
ساخت (ساعي .)1 :0122،جایگاه حکمیت مردم در فرایند سیاسي ،برحسب این دو رهیافت
تفاوت ميپذیرند .در چارچوب رهیافت عقالنیت غیرانتقادی ،مشارکت انتخاباتي ،فرایند اثبات
حقانیت حاکمان و تأیید نهادهای مسلط است .در این رهیافت ،مشارکت انتخاباتي به مثابهی یک
تکلیف و بیعت با حاکمان و برگزیدگان از باال تقلیل داده ميشود .افراد با حضور خود درعرصهی
انتخابات ،خواست مراجع قدرت را تأیید مي کنند .در رهیافت انتقادی ،مشارکت انتخاباتي داوری
نقّادانه در باب حاکمان در روز انتخابات است که طي آن نهادهای ناکارآمد ،حذف و حاکمان
بيکفایت و ناالیق ،بدون کاربرد خشونت کنار گذاشته ميشوند و نهادهای سیاسي و حاکمان
سیاسي جدید انتخاب ميشوند .در داوری انتقادی ،شهروندان برنامهها و عملکرد کنشگران
سیاسي فعال در فضای کنش انتخاباتي را ارزیابي و متناسب با آن ،حاکمان جدید را انتخاب
ميکنند .داوری در خصوص صدق این انتخاب ،نیازمند مشاهدهی میزان کارآمدی حاکمان انتخاب
شده در واقعیت (تحقق برنامهها) است .مشارکت انتخاباتي نقّادانه ،نهادهای سیاسي را اصالحپذیر
و از احتمال قدسي شدن حاکمان جلوگیری ميکند .مشارکت انتخاباتي ،در نظامهای سیاسي
دموکراتیک ،ابزار داوری نقّادانه در باب حاکمان و در نظامهای سیاسي غیر دموکراتیک ،روش
اثبات حقّانیت حاکمان و بیعت با برگزیدگان از باال محسوب ميشود .اما آنچه در این تحقیق انجام
ميشود ،میزان آرای مردم است که ممکن است انتقادی یا غیرانتقادی باشد .تشخیص انتقادی بودن
و نبودن آن محل مناقشه است و از دیدگاه این مقاله اهمیت و ضرورت چنداني ندارد.
در باب مسأله بودن این امر (رابطه میان مشارکت انتخاباتي و سواد و تحصیالت) ميتوان به
باسوادی از سالهای  0132تا  ،0121رابطهی معکوس و منفي وجود دارد.
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ناسازگاری میان یافتههای تحقیق اشاره کرد .در یک نگاه کلي به میزان مشارکت انتخاباتي و میزان
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جدول شمارهی یک -میانگین مشارکت انتخاباتی و میزان باسوادی در  3دوره انتخابات ریاست جمهوری
دورهها

مشارکت انتخاباتي

میزان باسوادی

اول

03/13

13/10

دوم

00/01

30/80

سوم

30/21

31/81

چهارم

30/81

30/10

پنجم

30/11

00/03

ششم

33/33

30/21

هفتم

20/11

33/03

هشتم

01/21

33/83

نهم

03/13

20/83

این در حالي است که محققان بر رابطهی مثبت و مستقیمي میان مشارکت انتخاباتي و سواد
تأکید دارند (ساعي0122 ،؛ رضي0121 ،؛ معمار .)0123 ،بنابراین ،مسألهی اساسي این مقاله به
گونهی زیر بیان ميشود :چه رابطهای میان سواد و میزان مشارکت انتخاباتي در ایران وجود دارد؟
آیا با افزایش سواد و تحصیالت و میزان باسوادی در جامعه ،میزان مشارکت سیاسي افزایش پیدا
ميکند؟ رابطه میان میزان مشارکت انتخاباتي و سواد تحت تأثیر چه عواملي قرار دارد؟
مباحث نظری
اندیشمندان برای تبیین رفتار انتخابي از الگوهای گوناگوني استفاده کردهاند .دستهبندی این
نظریههای مرتبط با مشارکت و رای دهي را در پنج گروه دسته بندی کرده است که عبارتند از.)0 :
نظریهی انگیزهی ابزاری؛  .)8نظریهی موقعیتهای فردی و اجتماعي؛  .)1رهیافت آرماني یا سنتي
که خود به سه نظریه تقسیم ميگردد :الف) .نظریهی تصمیم سازی؛ ب) .نظریهی ارزشیابي سیاسي
و ج) .نظریهی سیاستگذاری عمومي؛  .)1رهیافت جامعه شناختي ،که خود به دو دستهی زیر
تقسیم مي شود :الف) .تبلیغات و نقش وسایل ارتباط جمعي و ب) .تعلقّات اجتماعي یا عضویت
گروهي که در آن به نظریههای الزارسفلد و همکاران و براون تأکید دارد .و  .)3رهیافت
رواني – سیاسي (ربیعي.)33-13 :0121 ،
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الگوها نیز به صورتهای گوناگوني از سوی محقّقان انجام شده است .ربیعي رهیافتها و
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دارابي در مقاالت خود نظریه ها را در سه الگو دسته بندی کرده است که عبارتند از:
 )0الگوی جامعه شناختي سیاسي که خود بر دو نظریه تقسیم ميشود :الف) .نظریهی کارکردگرایي
پارسونز و مرتن و ب) .نظریهی مبادلهی هومنز ،بالو و امرسون؛  )8الگوی اقتصاد سیاسي که خود
نیز به دو نظریه تقسیم ميشود :دیدگاه اول مبتني بر نظریهی انتخاب عاقالنه است که توسط آنتوني
داونز در کتاب نظریهای اقتصادی در باب دموکراسي مطرح شده است و دیدگاه دوم که مبتني بر
نظریهی اصالح شده الگوی انتخاب عاقالنه است و توسط دیدید اسنو و همکارانش مطرح شده
است و بر ابراز وجود تکیه دارد .وی در این رویکرد گزینشهای عاقالنهی مبتني بر حداکثر سود
در میان عوامل مختلف را مهمترین عامل رفتار انتخاباتي ميداند و  )1الگوی روانشناسي سیاسي
که بر سه نظریه قابل تقسیم است :الف).مکتب مطالعاتي شیکاگو؛ ب) .دیدگاه شناختي بارلت و
ج) .دیدگاه اینگلهارت (دارابي 0122 ،و .)0123
قاضیان بر سه گروه عمده از نظریهها تأکید دارد )0 :نظریههای جامعه شناختي که عمدتاً در
میان پژوهشگران دانشگاه کلمبیا نشو و نما پیدا کردند؛  )8نظریههای مرتبط با مطالعات روانشناسي
اجتماعي که در میان پژوهشگران دانشگاه میشیگان رواج یافت و  )1نظریههای ترکیبي که بر
عوامل گوناگون تأکید دارند و نظریهی کنش عقالني را دربر دارد که با رهیافت اقتصادی و
روانشناختي به رفتار انتخاباتي توجه دارد (قاضیان.)31-18 :0121 ،
رضواني مهمترین نظریههایي که دربارهی رفتار انتخاباتي مطرح شده است را به چهار گروه
تقسیم کرده است )0 :نظریهی هویت حزبي )8 ،نظریهی جامعهشناسانه )1 ،نظریهی انتخاب
عقالني و  )1نظریهی ایدئولوژی مسلط (رضواني.)030 :0120 ،
اقتصاد محور است .این رویکرد گزینشهای عاقالنه مبتني بر حداکثر سود در میان عوامل مختلف
را مهمترین عامل رفتار انتخاباتي مي داند .این رویکرد خود به دو دیدگاه قابل تجزیه است .دیدگاه
اول مبتني بر نظریهی انتخاب عاقالنه است که توسط آنتوني داونز در کتاب نظریهی اقتصادی در
باب دموکراسي مطرح شده است و دیدگاه دوم که مبتني بر نظریهی اصالح شدهی الگوی انتخاب
عاقالنه است و توسط دیدید اسنو و همکارانش مطرح شده است و بر ابراز وجود تکیه دارد؛
 )8رویکرد دوم ،رویکرد جامعه شناختي (مکتب کلمبیا) است .این نظریهی سه متغیّر اصلي پایگاه
اقتصادی-اجتماعي ،تعلق دیني و محل سکونت را اصليترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار انتخاباتي
ميداند .از بنیانگذاران این مکتب الزارسفلد و همکارانش در دانشگاه کلمبیا هستند؛ و  )1رویکرد
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میرزایي رویکردهای مرتبط را در سه رویکرد بیان کرده است )0 :رویکرد اول مبتني بر بینش

 ...................................18فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -دورهی سوم ،شمارهی ،2پاییز 39

سوم ،رویکرد در روانشناسي اجتماعي یا رواني-سیاسي (مکتب میشیگان) است .در این رویکرد
بر انگیزههای رواني و وابستگيهای حزبي که به صورت یک پیوند عاطفي درآمده است تأکید
ميشود .از بنیان گذاران این مکتب کمپل و همکارانش در دانشگاه میشیگان هستند (میرزایي،
.)13-11 :0122
بر اساس تقسیمبندیهای فوق ،عوامل گوناگوني بر مشارکت انتخاباتي مؤثر هستند .در یک
نگاه عام و کلي ميتوان اقتصاد ،اجتماع و فرهنگ را از عوامل مهم قلمداد کرد .این عوامل را در
کنار عوامل دیگر جمعیت شناختي از قبیل سن ،جنس ،تأهّل ،محل تولد ،و غیره قرار دارد .یکي از
نظریههایي که این عوامل را بر اساس عامل مشترک در کنار یکدیگر تفسیر ميکند ،نظریهی
نوسازی یا مدرنیزاسیون است .نظریهی نوسازی نظریهی عام و ژنریک است که ميخواهد
توضیحي دربارهی موضوعات عام و خاص جامعه ارائه کند.
مؤثرترین نظریهپرداز در این زمینه ،سیمور مارتین لیپست ،جامعهشناس معاصر آمریکایي است
که مطالعات عمیق و دقیقي را دربارهی دموکراسي ،ارزشها ،نهادها و فرایندهای آن و عوامل مؤثر
بر پیدایش و تحکیم دموکراسي انجام داده است .وی ابتدا در سال  0333در مقالهای ،درجهی
خاصي از ثروت یا پیشرفت سرمایهدارانه را پیش شرط استقرار دموکراسي دانست و سپس در آثار
مختلف خود از جمله «انسان سیاسي( )0320و «اجماع و منازعه» ( )0323پژوهشهای گستردهای
را دربارهی شرایط تکوین دموکراسي انجام داد .وی بر این اعتقاد بود که ثروت اقتصادی موجب
توسعهی آموزش ،ایجاد سطح باالیي از سواد ،گسترش شهرنشیني ،تقویت رسانههای جمعي و
تلطیف منازعات سیاسي ميشود و تحقّق این شرایط ،دموکراسي را به همراه خواهد داشت .وی با
آزاد و دموکراسي را نشان دادهاند عقیده دارد که توسعهی بسیاری از دموکراسيهای قدیمي در
اروپا و امریکای شمالي محصول توسعه اقتصادی آنان بوده است .زیرا با افزایش توسعهی اقتصادی
و رفاه جوامع ،طبقهی متوسط مستقلي پدید آمد که با قدرت اقتصادی خود جامعهای مدني ایجاد
کرد که دربردارنده نهادهای نیرومندی همچون انجمنها ،احزاب و انواع گروههای ذینفع بود و در
نتیجه قدرت دولت را تضعیف ميکرد .کاهش قدرت دولت موجب افزایش احترام به حقوق بشر
و حاکمیت قانون گردید که دو اصل ضروری حکومت دموکراتیک هستند .اما در کشورهای در
حال توسعهی جدید که معموالً قدرت اقتصادی و سیاسي در انحصار اقلیت کوچکي قرار دارد و
دولت مهمترین منبع سرمایه ،درآمد ،قدرت و منزلت است بنیان نهادن نظام دموکراسي با مشکالت
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زیادی مواجه است (لیپست .)01 :0120 ،بنابراین لیپست سرمایهداری را مغز دموکراسي ميداند و
معتقد است که سرمایه سبب ارتقای طبقهی متوسط و خلق تحوالت فرهنگي به سوی دموکراسي
ميشود .لفتویچ نیز در همین زمینه اعتقاد دارد که توسعهی اقتصادی ،خواه در فضای سیاسي
دموکراتیک باشد یا نه ميتواند در دراز مدت به خلق دموکراسي بینجامد (لفتویج.)31 :0128 ،
ساموئل هانتینگتون در کتاب «موج سوم» با شمارش عوامل مختلف و مؤثر در دموکراسي شدن
معتقد است که در میان علل دموکراسي شدن ،توسعهی اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذاری دارد
(هانتینگتون .)03 :0131 ،دانیل لرنر نیز گسترش مشارکت سیاسي بهعنوان شاخص اصلي
دموکراسي را مستلزم وقوع چند مرحله توسعهی پیاپي به ویژه گسترش شهرنشیني ،آموزش و
توسعهی وسایل ارتباط جمعي دانسته است (لرنر 0332 ،به نقل از معمار.)803 :0123 ،

نوسازی دیدگاه تک خطي به مشارکت سیاسي دارد .دیدگاه تک خطي بر رابطهی مستقیم
نوسازی اقتصادی و دموکراتیزهی سیاسي تأکید دارد و مدعي است که با گسترش مدرنیزاسیون در
جامعه ،سطح درآمد افراد ،تحصیالت ،تحرک اجتماعي و اقتصادی ،و ارزشگذاری آزادی به طور
قابل توجهي افزایش ميیابد که این امر نیز به نوبهی خود موجب دموکراتیزه شدن یک جامعه و
نهادهای جامعه خواهد شد (چن و همکار .)310 :8100 ،با توجه به این رویکرد ،آنچه اهمیت
دارد این است که فراگیرشدن طبقهی متوسط «نیروی محرکه اصلي جنبش دموکراسي» است؛ به
عبارت دیگر ،در این رویکرد طبقات متوسط حامیان قوی دموکراسي و دمکراتیزاسیون هستند.
طرفداران این رویکرد نیز استدالل ميکنند که بر خالف افراد در طبقات باال که دارای منابع فراوان
اقتصادی و روابط مشتری گونهای 0نزدیک با نخبگان سیاسي هستند؛ افراد در درون طبقات متوسط
 .)310در تأیید این رویکرد شواهدی از مطالعات کشورهای غربي برای نقش طبقات متوسط در
گذار به دموکراسي و یا تحکیم دموکراسي ارائه شده است.
بر خالف رویکرد تک خطي که بر رابطهی خطي میان مدرنیزاسیون و دموکراسي تأکید دارد؛
رویکرد مشروط بهطور کلي فرض ميگیرد که رابطهی میان توسعهی اقتصادی و دموکراتیزاسیون
پویا است .در نقد دیدگاه تک خطي ،دیکسون استدالل مي کند که" برقراری دموکراسي نتیجهی
طبیعي رشد اقتصادی نیست؛ بلکه روند سیاسي است که در آن درگیریها ،مذاکرات ،و گاهي
اوقات عقب نشیني وجود دارد (چن و همکار .)310 :8100 ،رویکرد مشروط نشان ميدهد که
clientelist
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جهت گیری طبقهی متوسط به سوی دموکراسي مشروط به برخي از شرایط سیاسي و اجتماعي و
اقتصادی است .این رویکرد شواهد خود را از مطالعات کشورهایي در حال توسعه ،به خصوص
کشورهای که دستخوش تحوالت سریع اقتصادی شده اند ،ارائه کرده است (چن و همکار:8100 ،
.)310
گرام گیل علیرغم وارد دانستن برخي انتقادات بر نظریهی مدرنیزاسیون ،کوشیده است تا
سازوکارهای علّي تأثیر توسعهی اقتصادی بر فرایند دموکراتیزاسیون را تشریح کند (در اینجا فقط
به موارد مرتبط با آموزش پرداخته ميشود):
 -0رشد اقتصادی باعث گسترش آموزش و از این طریق باعث افزایش ارزشهای تساهل و
مدارایي ميشود که به واسطهی آموزش رسمي در افراد دروني ميشوند.
 -8رشد اقتصادی میزان منازعهی طبقاتي را کاهش ميدهد و افراد را قادر ميسازد تا نگاه
درازمدتتر و پیچیدهتری به سیاست داشته باشند.
 -1در اثر رشد اقتصادی ،طبقات باالتر ،کمتر طبقات پاییني را تهدیدی برای منافع خود دانسته و
بیشتر آنها را شایستهی حقوق سیاسي و مشارکت ميدانند.
 -1رشد ثروت ،نابرابری عیني را کاهش ميدهد و طبقهی متوسط را گسترش مي دهد .طبقهی
متوسط نیز تضادها را تعدیل و با تشویق احزاب میانه رو و دموکراتیک ،گروههای افراطي را تنبیه
ميکند (گیل.)3-1 :8111 ،
مروری اجمالي بر کلیات نظری و تجربي نظریهی نوسازی نشان ميدهد که علیرغم همهی
مناقشات طرفداران و مخالفان این نظریه ،هر دو گروه موافقاند که به طور کلي ،توسعه و نوسازی
استدالل استوار است که توسعه یافتگي ،عالوه بر این که در نفس خود ،تقویت کنندهی مشارکت
سیاسي است ،منبع اولیه و عمدهی برخي تغییرات اجتماعي و بدان طریق ،تاثیرات سیاسي است.
توسعهیافتگي به تغییرات ساختاری ،به ویژه در ترکیب بندی طبقاتي جامعه به نفع طبقات متوسط
ميانجامد که بر اساس دالیل مطرح شده ،ارتباط واثقي با رفتار مشارکت جویانه شهروندان دارد.
اغلب طراحان و شارحان نظریهی نوسازی ،سه گام اساسي ،مکمّل و متوالي از این فرایند را که
در سطح انضمامي بر حسب میزان توسعه یافتگي جوامع ،سنجیده ميشود به ترتیب عبارت
ميدانند از :صنعتي شدن ،شهری شدن ،باسوادی؛ و معتقدند که تحوالت عمدهی ناشي از نوسازی،
عموماً خود را در این شاخصهها نشان ميدهد .وانگهي ،اغلب آنان مهمترین پیامد اجتماعي این
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سه پدیده را عبارت ميدانند از تغییر ترکیب بندی طبقاتي جامعه به نفع طبقات متوسط؛ و پیامد
سیاسي مستقیم و غیرمستقیم این چهار پدیده را عبارت ميدانند از افزایش میزان سیاسي مشارکت
سیاسي(معمار .)881 :0123 ،بنابراین بر اساس نظریهی نوسازی عوامل صنعتي شدن ،شهری شدن،
باسوادی و رشد طبقات متوسط موجب افزایش مشارکت سیاسي و میزان رای دهي ميشود .آنچه
در این مقاله به آن پرداخته ميشود ،آزمون تجربي رابطهی آموزش(میزان باسوادی ،تحصیالت)،
زیرگروههای طبقهی متوسط از یک سو ،و میزان مشارکت انتخاباتي از سوی دیگر است .قبل از
آزمون چنین نظریهها تالش مي کنیم تا بر اساس تحقیقات انجام شده در این زمینه ،یافتهها را در
پرتو نظریهی نوسازی بیان کنیم.
سابقهی تحقیق در ایران
رضي( )0121در مقالهی خود به بررسى کمیت و تغییرات میزان مشارکت مردم در انتخابات
شش دورهی ریاست جمهورى از سال  0138-0132در استانهاى کشور پرداخته است .وی با
استفاده از رویکرد اجتماعى و اقتصادىِ تئورى نوسازى در جهت توضیح نحوهی تأثیر برخى از
متغیّرها و شاخصهاى جامعهشناسى بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهورى معتقد
است .تورم (3درصد) ،بیکارى ( 0درصد) ،شهرنشینى ( 1درصد) ،سواد ( 2درصد) ،و جنسیت
( 8درصد) که در مجموع در حدود ( 83درصد) مىشود ،از تغییرات میزان مشارکت مردم در
انتخابات شش دوره ریاست جمهورى را توضیح مىدهد .متغیّر صنعتى شدن به واسطهی رابطهی
ضعیف و غیرمعنىدار آن با متغیّر وابسته ،نتوانسته است وارد معادلهی رگرسیون شود .تورم،
ریاست جمهورى داشتهاند .بیشترین تأثیر مربوط به متغیّرهاى تورم( - 31درصد)و سواد(03
0

درصد)و کمترین تأثیر مربوط به جنسیت ( )%03است (رضي.)038 :0121 ،

ساعي ( )0122در مقالهی خود با عنوان «توسعهی آموزشي و مشارکت انتخاباتي؛ مطالعهی
موردی انتخابات دورهی نهم ریاست جمهوری ایران» ،نشان ميدهد که با  11بار تکرار تجربه در
سطح استانهای ایران ،میان مشارکت انتخاباتي و توسعهی آموزشي به اندازهی  03درصد هم
تغییری منظم وجود دارد .ضریب رگرسیون برابر  8412است .به این معنا که هرگاه یک واحد
افزایش درمیزان توسعهی آموزشي رخ دهد ،به اندازهی  8412واحد تغییر مثبت در میزان مشارکت
انتخاباتي قابل برآورد است .یافتههای تجربي بیانکنندهی آن است که افزایش میزان باسوادی و
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ظهور و افزایش قشرهای اجتماعي جدید با مشارکت انتخاباتي ،هم تغییری مثبت دارند .مشارکت
انتخاباتي ،یکي از معرّفهای دموکراسي است .نوسازی آموزشي ،در ذات خود استعداد
دموکراسيسازی را دارد .نوسازی آموزشي ،گروههای اجتماعي جدید را در عرصهی سیاست توانا
ميسازد .این گروهها دموکراسي را امکانپذیر ميسازند .بنابراین ،تغییرات ناظر بر نوسازی آموزشي
اگرچه در فرایندهای طوالني تاریخي رخ ميدهند ،اگر نوسازی آموزشي تداوم پیدا کند ،از یک
سو معرفت فرهنگي سنتي را دگرگون و نظام معرفتي سازگار با دموکراسي را تولید خواهدکرد و از
سوی دیگر ،از طریق تولید نیروهای اجتماعي مدرن (روشنفکران ،هنرمندان ،استادان دانشجویان و
غیره) ميتوان به نهادسازی ویا دموکراتیک سازی نهادهای موجود از سوی این نیروها امیدوار بود.
برآیند آن مي تواند به تقویت زمینههای تحکیم دموکراسي بینجامد (ساعي.)80 :0122 ،
معمار ( )0123در مقالهی خود با عنوان «توسعه یافتگي و مشارکت سیاسي در ایران؛ بررسي
تطبیقي درون کشوری» ادعاهای نظریهی توسعه را به آزمون گذاشته است .وی در یک بررسي
تطبیقي درون کشوری با واحد تحلیل شهرستان ،آن را به محک تجربه زده است .متغیّر وابستهی
تحقیق ،میزان رایدهي در انتخابات ریاست جمهوری؛ مقطع زماني مورد مطالعه شامل یک دورهی
زماني شانزده ساله ()0121-0102؛ جامعهی آماری تحقیق شامل کلیهی شهرستانهای کشور بوده
است .در مجموع ،سه فرضیهی از ده فرضیه مستخرج از نظریهی نوسازی ،تأیید شدند و توان
تبییني این الگوی تحلیلي نزدیک به یک چهارم کل واریانس محاسبه شد (معمار.)803 :0123 ،
جدول شمارهی دو -فرضیههای مورد استفاده در توسعه یافتگی و مشارکت سیاسی در ایران
فرضیههای مورد استفادهی معمار()0123
باسوادی  -رای دهي

معنادار

تأیید

طبقهی متوسط  -رای دهي

معنادار

تأیید

باسوادی -طبقهی متوسط  -رای دهي

غیرمعنادار

عدم تأیید

صنعتي شدن -باسوادی  -رای دهي

غیرمعنادار

عدم تأیید

شهری شدن -باسوادی -رای دهي

معنادار

تأیید
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بر اساس آنچه در این تحقیقات بیان شد ،ميتوان گفت که در ایران:
سواد تأثیر مثبت و معناداری بر مشارکت انتخاباتي دارد (ساعي0122 ،؛ رضي0121 ،؛ معمار،

.0

)0123؛
گسترش طبقهی متوسط تأثیر مثبت و معنادری بر مشارکت انتخاباتي دارد (ساعي0122 ،؛

.8

معمار.)0123 ،
روش تحقیق
روش پژوهش ،روش تطبیقى درون کشوری( 0از نوع طولى) است .در این روش به مقایسهی
واحدهاى اجتماعى (در اینجا واحدهاى زمانى) موردنظر پژوهش ميپردازند .در جمعآورى
اطالعات از تکنیک بررسى کتابخانهای شامل کتب ،مقاالت ،تحقیقات ،پایاننامهها و دادههاى
اسنادى ثانویه (دست دوم) برآمده از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى در طى نه دوره و دیگر
دادههاى اسنادى از سایتهاى ذىربط استفاده شده است .جامعهی آمارى موردنظر شامل کلیهی
دادههاى اسنادى در  11استان کشور در طى نه دوره انتخابات ریاست جمهورى است .واحد
تحلیل «سال – استان» است ،که واحدهای سیاسي اجتماعي با حدود و ثغور کامالً تعریف شده
جغرافیایي و مشخصههای یک موجودیت سیاسي (یعني واجد مرجعیت سیاسي یا استانداری) و
اجتماعي هستند .در این مقاله ،مشارکت انتخاباتي ،محدود به همهی دورههای انتخابات ریاست
جمهوری است .انتخابات مجلس شورای اسالمي به علت دخالت گرایشهای قومي ،فرهنگي و
منطقهای در این سطح قابل بررسي نیست.

متغیّر وابستهی تحقیق :برمبنای تعریف عملیاتي مشارکت انتخاباتي ،این مفهوم از طریق
سنجهی درصد مشارکت شهروندان در انتخابات اندازه گیری شده است.
متغیّرهای مستقل تحقیق :منظور از توسعهی آموزشي در این مقاله استفاده از شاخصهای زیر
است:
.0

شاخص نهایي سطح تحصیالت استانها در سال (0121تحقیق بختیاری و همکاران)0123 ،

Sub-national

1
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.8

شاخص باسوادی استانها در سال ( 0121تحقیق بختیاری و همکاران)0123 ،

.1

میزان باسوادی در سال (21-21تحقیق ساعي)0122 ،

.1

میزان باسوادی استانهای در سالهای  0132تا  0121بر اساس تارنمای سایت مرکز امور
8

زنان و خانوادهی ریاست جمهوری

در این مقاله تالش داریم تا بر اساس بررسي مجدد روابط میان متغیّرهای در کارهای محققان،
موضوع مورد مطالعه خود را به صورت تجربي بررسي کنیم .از آنجا که محققان تأثیر سواد را از
طریق تأثیرگذاری بر طبقهی متوسط بررسي کردهاند ،تالش ميکنیم تا در این زمینه نیز بررسي
خود را انجام دهیم .رابطه میان سواد و میزان مشارکت انتخاباتي در ایران با عناوین زیر بررسي
ميشود:
.0

بررسي انتقادی سابقهی تحقیق

.8

تحلیل رابطهی میان میانگین مشارکت انتخاباتي با میانگین میزان باسوادی در نه دوره

انتخابات
.1

تحلیل رگرسیون مشارکت انتخاباتي بر متغیر میزان باسوادی در استانهای کشور بر حسب نه

دوره انتخابات ریاست جمهوری
.1

بررسي میزان مشارکت انتخاباتي گروههایي که دارای تحصیالت متفاوت در سطح استانها

کشور هستند.
.3

بررسي رابطهی میزان مشارکت انتخاباتي با میزان دانشجویان دانشگاههای کشور به تفکیک

استانها
.3

طبقهی متوسط و مشارکت انتخاباتي

بررسی انتقادی پیشینهی تحقیق
در آثار منتشر شدهی محققان سواد ،تأثیر مثبت و معناداری بر مشارکت انتخاباتي دارد (ساعي،
0122؛ رضي 0121 ،و معمار .)0123 ،این محققان با توسل به توالي و تالزم آماری موجود در میان
سواد و مشارکت انتخاباتي و تفسیر چنین تالزمي در پرتو نظریات و استداللها ،بر ارتباط مستقیم
سواد و مشارکت انتخاباتي تأکید دارند .محققان معتقدند که با افزایش نرخ سواد و توسعهی
آموزشي در سطح استان (ساعي و رضي) و شهرستان (معمار) مشارکت انتخاباتي افزایش ميیابد.
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میزان و شدّت تأثیرمتغیّر مستقل در این موارد گوناگون است .هیچ یک از این محققان به تأثیرات
منفي (معکوس) این متغیّر بر مشارکت انتخاباتي نرسیدهاند .به نظر ما ،تاثیر سواد و تحصیالت بر
مشارکت انتخاباتي پیچیده است .این پیچیدگي در پرتو برخي تحلیلهای ميتواند فرضیات
جدیدی را برای محقق فراهم سازد تا بتواند نظریهی بهتری از واقعیت ارائه دهد .این مقاله تالش
دارد تا با بررسي رابطهی سواد (نرخ سواد و میزان تحصیالت و میزان افراد تحصیلکرده) و
مشارکت انتخاباتي ،فهمي دیگری از واقعیت ارائه کند.
در این مقاله تالش داریم ،ابتدا با بررسي انتقادی مجدّد دادههای مورد استفاده محققان،
یافتههای آنها را مورد نقد قرار داده و نشان دهیم که تا چه میزان این تحلیلها محل مناقشه است.
با بررسي مجدّد چنین یافتههای ،تحلیل خود را گسترش مي دهیم و تالش کنیم تا واقعیتهای
دیگری را در پرتو چنین یافتههای تحلیل نماییم .در نهایت امر ،نظریهی خود را ارائه ميدهیم.
ساعي ( )0122در بررسي رابطهی توسعهی آموزشي و مشارکت انتخاباتي ،یافتههای تجربي
مرحلهی دوم نهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری را وارد تحلیل کرده است .اگر در بررسي
همین رابطه ،محقق یافتههای تجربي مرحلهی اول نهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری را
وارد تحلیل ميکرد ،نتایج محکمتری ميتوانست بگیرد .1وی معادله های زیر را در رابطه سواد با
مشارکت انتخاباتي بیان کرده است:
)نرخ باسوادی(Y= -31/113 + 0/18

در این معادله رقم  –31/113نشانهی عرض از مبدأ است ،یعني اینکه بدون لحاظ نمودن تأثیر
سواد بر روی مشارکت انتخاباتي ،این مقدار مشارکت انتخاباتي وجود داشته است و به ازای یک
با عنایت به تعاریف محقق از متغیّرها ،این رابطه ،هر چند درست است (هر چند که مي توان
آنرا مورد نقد قرار داد)؛ مي توان با استفاده از داده های منابع دیگر (که مستند هستند) نتیجهی
دیگری استنتاج کرد .جدول زیر نتایج دو تحلیل را با استفاده از آمارهای معتبر برای سال 0123

3

نشان ميدهد .میان این دو رابطهی معناداری 0وجود ندارد و ضریب همبستگي نیز در حدّ پاییني
است .این امر در شکل زیر (نمودار گرافیکي) بهتر دیده ميشود .شکل نشان ميدهد که بهکارگیری
ضرایب برای این دو متغیّر مبنای درستي ندارد .با حذف برخي از «موارد پرت» از قبیل سمنان،
خراسان شمالي ،کردستان ،رابطهی منفي و معکوسي میان این دو وجود دارد.
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جدول شمارهی سه -رگرسیون مشارکت انتخاباتی بر متغیّر میزان سواد در استان
مشارکت انتخاباتي

R
Adjusted R
Square

R2

0/18

- 31/113

1/110

08/2

1/83

1/103

1/30

(در تحقیق ساعي)

میزان باسوادی 21-21

ریاست جمهوری

دورهی انتخابات

مرحلهی دوم نهمین

B

Constant

Sig

F

9/998

01/322

1/333

1/110

- 1/10

999.

1/113

میزان باسوادی سال 23

جمهوری

ی انتخابات ریاست

مرحلهی دوم نهمین دوره-

94989

014301

14213

14133

- 14111

94992

14110

میزان باسوادی سال 23

جمهوری

دورهی انتخابات ریاست

مرحلهی اول نهمین

نمودار شمارهی یک -میزان باسوادی و مشارکت انتخاباتی در مرحلهی اول نهمین دورهی ریاست
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جمهوری()8918

متغیّر
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نمودار شمارهی دو -میزان باسوادی و مشارکت انتخاباتي در مرحلهی دوم نهمین دورهی ریاست جمهوری()0123

در تحلیل رضي ،رابطهی سواد با مشارکت انتخاباتي مثبت ارزیابي ميشود ،و در تحلیل
رگرسیوني (با  011مورد) معتقد است که در شش دورهی انتخابات ریاست جمهوری میان سواد و
میزان مشارکت در انتخابات همبستگي منفي وجود دارد ( )R= - 0.12که حاصل از تحلیل
رگرسیوني با یک متغیّر مستقل است و در تحلیل رگرسیون چندمتغیّری با اینکه همبستگي اولیه
میان سواد و مشارکت منفي است؛ با اعمال همبستگي تفکیکي رابطه مثبت ميشود؛ که نهایتاً
ضرایب رگرسیوني آن نیز مثبت است (رضي .)030 :0131 ،ولي تحلیل دادههای وی چنین
نتیجهای را تایید نميکند .تحلیل مجدّد یافتههای وی نشان ميدهد که سواد ارتباط مثبتي با
مشارکت انتخاباتي ندارد .رابطهی میزان باسوادی و میزان مشارکت انتخاباتي در استانهای ایران بر
در سال  0132یک رابطه مثبتي میان میزان باسوادی و میزان مشارکت انتخاباتي وجود داشته است.
امر قابل تأمّل در این تحلیل ،رابطهی منفي و معکوس( )-1/080میان میزان باسوادی و میزان
مشارکت انتخاباتي در کل دورههای انتخاباتي بوده است (تحلیل با  011مورد).
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جدول شمارهی چهار -ضرائب همبستگی پیرسون میزان باسوادی و میزان مشارکت انتخاباتی برای سالهای متعدد
میزان سواد استانها در سال

0132

0132

*1/112

 0101مرداد

0101

0101

0101

0102

0138

0138-0132

1/812
1/001

 0101مهر

1/811

0101

1/010

0102

1/030

0138
0138-0132

- 1/080

تحلیل در سطح  011مورد

در تحلیل مجدّد دادههای رضي ،رابطهی سواد و میزان مشارکت انتخاباتي خطي نبوده بلکه
غیرخطي است ،که بعداً به آن مي پردازیم.
توصیف نه دورهی انتخابات ریاست جمهوری
در تحلیل نه دوره ریاست جمهوری ،رابطهی مشارکت انتخاباتي ومیزان باسوادی نشان مي
دهد که این دو متغیّر رابطهی مثبت و مستقیمي با هم ندارند.
جدول شمارهی پنج -میانگین مشارکت انتخاباتی و میزان باسوادی در  3دوره انتخابات ریاست جمهوری
اول

03/1022

13/1083

دوم

00/0130

30/8083

سوم

30/2130

31/0332

چهارم

30/8110

30/1083

پنجم

30/1103

00/0332

ششم

33/3311

30/2103

هفتم

20/1103

33/0030

هشتم

01/2101

33/8381

نهم

03/1231

20/8381
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مشارکت انتخاباتي

میزان باسوادی
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تحلیل رگرسیون نه دوره انتخابات ریاست جمهوری
در بررسي رابطهی میزان باسوادی و میزان مشارکت انتخاباتي در سال  0132تا  ،0121شواهد
زیادی برای تأیید رابطهی مثبت میان این دو نیستیم .تنها شاهد برای این ادعا سال  0130 ،0132و
 0121است.
جدول شمارهی شش -رگرسیون مشارکت انتخاباتی بر متغیّر میزان باسوادی استانها
مشارکت انتخاباتي

1/31

18/301

1/111

3/308

1/001

1/811

1/112

1/83

38/03

1/111

1/331

1/111

1/111

1/812

1/81

00/01

1/113

1/333

- 1/102

1/183

1/001

1/03

13/331

1/113

1/302

- 1/111

1/111

1/813

1/03

13/133

1/318

121.

- 1/182

1/103

1/010

1/83

18/230

1/000

8/010

1/131

1/010

1/103

8/03

11/011

1/110

01/11

1/133

1/101

1/011

1/83

13/28

1/113

0/13

1/111

1/111

1/810

0/18

- 31/113

1/110

08/2

1/83

1/103

1/30

میزان باسوادی
0132
میزان باسوادی
مرداد 0101
میزان باسوادی مهر
0101
* میزان باسوادی
0101
میزان باسوادی
0102
** میزان باسوادی
0138
*** میزان
باسوادی 0130
*** میزان
باسوادی 0121
میزان باسوادی -21
( 21در تحقیق
ساعي)

* با حذف مورد پرت :استان کرمانشاه
** با حذف مورد پرت :استان ایالم ،لرستان و کهکیلویه و بویر احمد
** * منبع آمار :سایت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
تذکر :در تحلیل مقایسهی میانگینها ،سال 0101و  ،0102میان میزان باسوادی و میزان مشارکت انتخاباتي
رابطهی غیر حطي وجود داشت و نميتوان رگرسیون خطي را برای آن بهکار برد.

میان میزان باسوادی و میزان مشارکت انتخاباتي در دورهی اول( ،)0132هفتم( )0130و نهم
( )0121انتحابات ریاست جمهوری در ایران رابطه وجود دارد .بر اساس تفسیر ما این رابطه،
رابطهی خطي نیست .بهعبارت دیگر ،تأثیر میزان باسوادی بر روی میزان مشارکت انتخاباتي
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F

Adjusted R Square

R2

R

متغیّر
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غیرخطي است .در بخش دیگری (تحلیل موارد انحرافي و مغایر سال  )0130مورد بررسي بیشتر
قرار ميگیرد (الزم به ذکر است که به علت اینکه در تحلیل مقایسه میانگینها سال  0132و 0121
روابط معناداری وجود نداشت؛ این دو دوره تحلیل نميشود).
بررسی میزان مشارکت انتخاباتی پاره گروهها تحصیلی
بعد از انجام تحلیلهای آماری و گرافیکي مشخص شد که مشارکت انتخاباتي( میزان مشارکت
انتخاباتي در مرحلهی دوم نهمین دورهی ریاست جمهوری) روابط معناداری با متغیّر «میزان افراد
دارای تحصیالت راهنمایي» (رابطهی منفي) و متغیّر «میزان افراد دارای تحصیالت عالي» (رابطهی
مثبت) دارد .مشارکت انتخاباتي با افزایش تحصیالت تا سطح راهنمایي منفي و بعد از آن مثبت
ميشود .شاید تأییدی بر تحقیق ساعي و دیگران باشد؛ که این امر نیز خود محل مناقشه است .میان
میزان افراد دارای تحصیالت عالي و میزان مشارکت انتخاباتي رابطهی معنادار است ولي با مرحلهی
اول رابطه معنادار نیست .میان میزان افراد دارای تحصیالت راهنمایي و مشارکت انتخاباتي رابطهی
معنادر است؛ ولي با مرحلهی اول رابطه معنادار نیست .همین رابطه بر کل میزان مشارکت انتخاباتي
نیز صدق ميکند.
در تحلیل همبستگيهای فوق در رابطهی سواد با میزان مشارکت انتخاباتي باید گفت که میان
سواد و میزان مشارکت انتخاباتي در میان استانهای ایران رابطهی مبهمي وجود دارد .رابطه میان
میزان افراد داری تحصیالت بزرگسالي ،ابتدایي و راهنمایي با میزان مشارکت انتخاباتي نشان
ميدهد که با افزایش این میزانها مشارکت انتخاباتي کاهش ميیابد و با افزایش میزان افراد دارای
جمهوری) .سؤال مطرح شده در این رابطه این است که چرا اینگونه است؟ به نظر ميرسد که
تأثیر عامل تحصیالت از عامل دیگری مؤثر است که در ادامه به آن ميپردازیم.
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تحصیالت عالي این رابطه مثبت ميشود (تنها برای مرحلهی دوم نهمین دورهی ریاست
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جدول شمارهی هفت -ضرایب همبستگی پیرسون بین پاره گروهها با مشارکت انتخاباتی نهمین دورهی ریاست جمهوری
میزان مشارکت در

میزان مشارکت در

میزان مشارکت

کل دو مرحله

مرحله اول

در مرحلهی دوم

گروههای تحصیلي
درصد افرادی که تحصیالت عالي

*9/988

1/838

**9/819

ضریب پیرسون

دارند.

1/111

1/021

1/113

معناداری(دو طرفه)

درصد افرادی که تحصیالت پیش

1/811

1/883

1/003

ضریب پیرسون

دانشگاهي دارند.

1/831

1/881

1/123

معناداری(دو طرفه)

درصد افرادی که تحصیالت

1/811

1/031

1/820

ضریب پیرسون

متوسطه دارند.

1/033

1/111

1/018

معناداری(دو طرفه)

درصد افرادی که تحصیالت

*-9/988

-1/111

*-9/918

ضریب پیرسون

راهنمایي دارند.

1/110

1/130

1/113

معناداری(دو طرفه)

درصد افرادی که تحصیالت

-1/811

-1/031

-1/831

ضریب پیرسون

ابتدایي دارند.

1/880

1/100

1/003

معناداری(دو طرفه)

درصد افرادی که سواد بزرگسالي

-1/832

-1/030

-1/131

ضریب پیرسون

دارند.

1/003

1/183

1/132

معناداری(دو طرفه)

در تفسیر و بررسي بیشتر رابطهی معنادار و منفي میان میزان افراد دارای تحصیالت راهنمایي
و مشارکت انتخاباتي ،با توجه به معیارهای آمارگیری مرکز آمار ایران ،تالش شد تا میزان افراد
دارای تحصیالت راهنمایي فاقد آرا (زیر سن  03سال که سن قانوني برای مشارکت است) ،از کل
افراد دارای تحصیالت راهنمایي حذف شود .این متغیّر با عنوان «افراد بزرگسال دارای تحصیالت
راهنمایي و ابتدایي» نام گذاری ميشود .رابطهی این متغیّر با مشارکت انتخاباتي نیز منفي و معنادار
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جدول شمارهی هشت -ضرایب همبستگی پیرسون میان میزان افراد دارای تحصیالت راهنمایی و ابتدایی با
مشارکت انتخاباتی
میزان مشارکت مردم

میزان مشارکت مردم

میزان مشارکت

در کل دو مرحلهی

در مرحلهی اول

مردم در مرحلهی

نهمین دوره

نهمین دوره

دوم نهمین دوره

**-1/100

*-1/113

**-1/308

1/113

1/180

1/111

گروههای تحصیلي
میزان افراد بزرگسال
دارای تحصیالت
راهنمایي و ابتدایي

ضریب پیرسون
معناداری
(دو طرفه)

همانگونه که جدول نشان ميدهد رابطه میان مشارکت انتخاباتي و میزان افراد بزرگسال
دارای تحصیالت راهنمایي و ابتدایي رابطهی منفي و معنادار است .به این معنا که با افزایش این
گونه افراد در سطح استان ،میزان مشارکت انتخاباتي کاهش ميیابد.
بررسی رابطهی میزان مشارکت انتخاباتی با میزان دانشجویان دانشگاهها
تالش شد تا با آمارهای موجود در سرشماری ،نشان دهیم که سواد در مشارکت انتخاباتي
چگونه تاثیر ميگذارد .برای انجام این امر ،رابطهی میزان دانشجویان استانهای کشور را با میزان
مشارکت انتخاباتي بررسي کردیم .ممکن است خواننده بر تحلیل ما ایراد بگیرد که تعداد
دانشجویان یک استان در حدّی نیست که شما بخواهید بر اساس آن تحلیل انجام دهید؛ در پاسخ
ميتوان گفت که آمارههای مورد استفاده تطبیقي است و نسبتها را نشان ميدهد .در بررسي
درصد دانشجویان استانها نسبت به کل کشور و مشارکت انتخاباتي در انتخابات  0121 ،0130و

جدول شمارهی نه -ضرایب همبستگی پیرسون میان میزان دانشجویان استانها با مشارکت انتخاباتی

درصد دانشجویان
استانها نسبت به
کل کشور

میزان مشارکت

میزان مشارکت

میزان مشارکت در

میزان مشارکت مردم

مردم در

در انتخابات

انتخابات

در انتخابات 0121

انتخابات 0130

0121

(0121مرحلهی اول)

(مرحلهی دوم)

- 1/112

- 1/131

- 01/123

+ 1/111

1/208

1/013

1/033

1/213

ضریب پیرسون
معناداری
(دو طرفه)
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ضریب همبستگي پیرسون نشان ميدهد میان میزان دانشجویان و مشارکت انتخاباتي در
سطح استانها رابطهی معناداری وجود ندارد .در تحلیل  30موردی (چهار دورهی انتخابات ریاست
جمهوری) نیز رابطه معنادار نیست.
جدول شمارهی ده -ضرایب همبستگی پیرسون میان میزان دانشجویان استانها با مشارکت انتخاباتی
میزان مشارکت مردم در انتخابات 0121-0130

تحلیل در سطح  31مورد

درصد دانشجویان استانها

- 1/131

ضریب پیرسون

نسبت به کل کشور

1/081

معناداری(دو طرفه)

تحلیل موارد مغایر با سایر نتایج و انحرافی
با عنایت به اینکه در سه دورهی انتخاباتي  0130 ،0132و  0121یک نوع رابطه مثبت و
مستقیمي میان میزان مشارکت انتخاباتي و میزان باسوادی مشاهد کردیم؛ در این بخش تالش داریم
تا منحصر به فرد بودن چنین سالها را تفسیر کنیم .در بررسي رابطهی میزان باسوادی و میزان
مشارکت انتخاباتي در سال  ،0130شواهد برای تأیید رابطهی مثبت میان این دو هستیم (با حذف
موارد پرت چهارمحال بختیاری ،لرستان و گیالن).
جدول شمارهی یازده -رگرسیون مشارکت انتخاباتی بر متغیّر میزان باسوادی استانها در سال 8988
متغیر

مشارکت انتخاباتي
B

Constant

Sig

F

Adjusted R Square

R2

R

8/033

11/011

1/110

01/11

1/133

1/101

1/01

میزان باسوادی

بر اساس چنین تحلیلي ميتوان گفت که ضریب همبستگي(  )1/011که در اینجا برابر با
ضریب همبستگي دو به دو متغیّر سواد و میزان مشارکت در انتخابات است؛ بدین معناست که
متغیّر سواد 1/011 ،با میزان مشارکت انتخاباتي ریاست جمهوری همبستگي دارد .ضریب تعیین
( ،)1/101که همان  Rبه توان دو است ،بدین معناست که  1/10از تغییرات میزان مشارکت
انتخاباتي توسط متغیّر میزان باسوادی توضیح داده ميشود 1/31 .باقیمانده را متغیرهای دیگر
توضیح ميدهند .ضریب تعیین تصحیح شده به میزان  1/13ميباشد که برای تعمیم نتایج استفاده
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ميشود .بر این اساس معادله رگرسیون استاندارد نشدهی زیر را برای مشارکت انتخاباتي 0130
ميتوان نوشت:
)میزان باسوادی( Y= 33.14 + 2.159

عرض از مبدأ یعني اینکه بدون لحاظ کردن تأثیر سواد بر روی مشارکت انتخاباتي11/01 ،
مشارکت انتخاباتي وجود داشته است و به ازای یک واحد افزایش در سواد  8/033واحد بر میزان
مشارکت انتخاباتي افزوده مي شود .معادلهی رگرسیون استاندارد شده به قرار زیر است:
)میزان باسوادی( Y= 2.159

وزن بتا نشان دهندهی این است که به ازای یک واحد انحراف معیار افزایش در میزان باسوادی،
 8/033انحراف معیار بر میزان مشارکت انتخاباتي افزوده مي شود.
در تفسیر ارتباط مستقیم میزان باسوادی و میزان مشارکت انتخاباتي مي توان با انجام تحلیلهای
آماری دیگر بر کاذب بودن چنین تحلیلهایي اذعان کرد .با تبدیل دادههای سطح نسبي به دادههای
رتبهای و انجام تحلیل مقایسه میانگینها ،ميتوان نتیجهی مغایر با یافتهی رضي ،را استنتاج نمود.
تحلیل مقایسه میانگین در میان دو نوع استانهای ایران (استانهای با میزان باسوادی کم و زیاد)
مشخص ميشود که رابطهی مستقیم (مثبت) ناشي از تحلیل رگرسیون قبلي رابطهای جعلي و
کاذب بوده است و میان این دو ميتوان گفت که رابطهی مستقیمي وجود ندارد .اثر سواد بر
مشارکت انتخاباتي سهمي درجه دو است .به این ترتیب که با افزایش میزان باسوادی تا میزان
خاصي مشارکت انتخاباتي را افزایش مي دهد و از این مقدار به بعد ،اثر آن معکوس ميشود.
جدول شمارهی دوازده -مشارکت انتخاباتی در سه نوع استان با میزان باسوادی باال ،متوسط و پایین (تحلیل با
تعداد

میانگین مشارکت

استان

انتخاباتي 0130-0132

استانهای با میزان باسوادی کم

31

01411

استانهای با میزان باسوادی متوسط

11

03401

استانهای با میزان باسوادی زیاد

11

3211

کل استانها

011

08403

Sig = 0.009

تفاوت میان استانهای که دارای میزان
باسوادی زیاد هستند؛ از یک سو ،و متوسط
و استانهای که دارای میزان باسوادی
متوسط و پایین هستند؛ از سوی دیگر
معنادار است.

 = 22432.571 F = 4.909میانگین کل  = 20942.537میانگین درون گروهي  = 1490.034میانگین درون گروهي

* استانهای زیر به علل «پرت بودن» (داشتن نمرهی استاندارد پایین تر از میانگین مشارکت انتخاباتي) حذف شدند :کردستان
دورهی اول انتخابات ریاست جمهوری؛ تهران دورهی پنجم انتخابات ریاست جمهوری؛ و خوزستان دورهی پنجم انتخابات
ریاست جمهوری
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نمودار شمارهی دو -رابطهی میان میزان باسوادی و میزان مشارکت طی سالهای 8981-8982

طبقه متوسط و مشارکت انتخاباتی
در مورد بررسي تأثیر متغیّر «قشرهای اجتماعي جدید» یا «طبقهی متوسط جدید» بر مشارکت
انتخاباتي مشکالت زیادی وجود دارد .در تحقیق ساعي ( )0122میزان قشرهای اجتماعي جدید از
طریق محاسبهی نسبت حاصل جمع تعداد دانشجویان ،تعداد استادان ،تعداد معلمان و تعداد دانش
آموزان و دانشجویان دانشسراهای هر استان بر جمعیت واجد شرایط رای دادن هر استان ضرب در
عدد  011بهدست آمده است.
در بررسي همبستگي پیرسون میزان گروههای عمدهی شغلي و میزان مشارکت انتخاباتي 0121
کارمندان امور اداری و دفتری؛  .8میزان متخصصان و .1میزان قانونگذاران و مقامات عالي رتبه و
مدیران.
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جدول شمارهی سیزده -ضریب همبستگی پیرسون میان گروههای شغلی و مشارکت انتخاباتی نهمین دورهی
ریاست جمهوری
میزان مشارکت در

میزان مشارکت در

میزان مشارکت در

ضریب همبستگي

مرحلهی اول

مرحلهی دوم

کل دو مرحله

پیرسون

میزان کارمندان امور

1/113

*1/103

*1/138

مقدار

اداری و دفتری

1/133

1/180

1/111

معناداری

میزان کارکنان خدماتي و

-1/881

-1/010

-1/001

مقدار

فروشندگان

1/811

1/333

1/132

معناداری

میزان تکنسین ها و

1/033

1/833

1/880

مقدار

دستیاران

1/103

1/012

1/811

معناداری

گروه های شغلي

**1/313

**1/311

**1/330

مقدار

1/118

1/118

1/118

معناداری

1/803

*1/133

1/183

مقدار

1/031

1/111

1/113

معناداری

میزان کارکنان کشاورزی،

-1/810

-1/111

-1/118

مقدار

جنگلداری و ماهیگیری

1/031

1/101

1/013

معناداری

میزان متخصصان
میزان قانونگذاران و
مقامات عالي رتبه و
مدیران

میزان صنعتگران و

-1/183

1/031

1/122

مقدار

کارکنان مشاغل مربوط

1/223

1/111

1/011

معناداری

میزان متصدیان،

1/031

1/810

1/812

مقدار

1/103

1/812

1/831

معناداری

1/113

-1/113

-1/111

مقدار

1/203

1/211

1/323

معناداری

مونتاژکاران ماشین آالت
و رانندگان
میزان کارگران ساده

بقیهی گروهها در طبقهی متوسط قرار دارند و طبقهی متوسط از چنین افرادی تشکیل شده است.
بر این اساس ،ميتوان گفت که استانهای که در آن سه گروه شغلي (کارمندان امور اداری و
دفتری؛ متخصصان؛ و قانونگذاران و مقامات عالي رتبه و مدیران) نسبت به بقیهی گروههای
شغلي ،زیادتر است؛ میزان مشارکت انتخاباتي نیز باالتر است .بهعبارت بهتر و معنادارتر ،این سه
گروه عمدهی شغلي بیشتر در انتخابات شرکت ميکنند.
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ميتوان عامل اصلي افزایش مشارکت آنها در انتخابات را وابستگي آنها به بدنه دولت
دانست .این سه گروه بیشتر از گروههای دیگر در دولت قرار دارند و به دولت وابستگي

3

زیادتری دارند .در راستای چنین تحلیل و برداشتي ،انتظار داریم که افرادی که در مشاغل دولتي
مشغول بهکار هستند ،بیشتر از افراد دیگر در انتخابات شرکت کنند .ضرایب همبستگي جدول زیر
بر چنین انتظاری مهر تأیید ميزند.
جدول شمارهی چهارده -ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیّرهای مربوط به نوع شغل و میزان مشارکت
انتخاباتی
میزان مشارکت در

میزان مشارکت مردم در

میزان مشارکت مردم

ضریب همبستگي

مرحلهی اول

مرحلهی دوم

در کل دو مرحله

پیرسون

 *-میزان جمعیت

1/001

-/103

1/180

مقدار

فعال بیکار

1/330

1/383

1/300

معناداری

میزان جمعیت فعال

-1/001

1/103

-1/180

مقدار

شاغل

1/330

1/383

1/300

معناداری

میزان افراد دارای

**-9/832

*-9/933

*-9/889

مقدار

مشاغل خصوصي

1/110

1/183

1/108

معناداری

میزان افراد دارای

**9/839

*9/828

**9/888

مقدار

مشاغل عمومي*

1/110

1/103

1/113

معناداری

گروههای شغلي

* -در سسرشماری  8918مشاغل عمومی همان مشاغل دولتی هستند
* بیکار بودن و شاعل بودن تأثیر معناداری بر میزان مشارکت انتخاباتي در سطح استان ندارد .به دلیل همین امر در جدولایندو متغیّر را نشان داده ایم.

در سال  0123وجود داشته است .بدین معني که در استانهای که افراد بیشتری در مشاغل دولتي،
نسبت به مشاغل خصوصي ،مشغول بکار هستند ،بیشتر در انتخابات شرکت ميکنند و در
استانهای که بیشتر افراد آن در مشاغل خصوصي مشغول بکار بوده؛ کمتر در انتخابات شرکت
ميکنند .بنابراین دولتي بودن نوع شغل بر میزان مشارکت انتخاباتي تأثیر فزاینده دارد و با افزایش
چنین افرادی در سطح استان ،میزان مشارکت انتخاباتي استان نیز افزایش ميیابد.
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بحث و نتیجهگیری
مروری اجمالي پژوهشهای نظری و تجربي نظریهی نوسازی نشان ميدهد که علیرغم همهی
مناقشات طرفداران و مخالفان این نظریه ،هر دو گروه موافقاند که توسعه و نوسازی به سطوح
باالتر مشارکت شهروندان منجر خواهدشد .بخشي از تأثیر نوسازی بر مشارکت سیاسي از طریق
سواد انجام ميگیرد .این مقاله نشان ميدهد که تأثیر سواد و تحصیالت بر مشارکت انتخاباتي
پیچیدهتر از آن است که نظریات نوسازی بر آن تاکید دارد .این پیچیدگي در پرتو برخي تحلیلها
ميتواند فرضیات جدیدی را برای محقق فراهم سازد تا بتواند نظریهی بهتری از واقعیت ارائه دهد.
در یک نگاه کلي به میزان مشارکت انتخاباتي و میزان باسوادی میان سالهای  0132تا ،0121
رابطهی معکوسي را میان این دو شاهد هستیم .این رابطه هرچند کلي است ،نیازمند بررسي
دقیقتر بود که هدف این مقاله بررسي بیشتر و دقیقتر این مطلب است.
بررسي و تحلیل نه دورهی ریاست جمهوری نشان داد؛ علیرغم یافتههای محققان دیگر میانن
مشارکت انتخاباتي و میزان باسوادی رابطهی مثبت و مستقیمي وجود ندارد .در بررسي رابطهی
میزان باسوادی و میزان مشارکت انتخاباتي در سال  0132تا  ،0121شواهد زیادی برای تأیید
رابطهی مستقیم و مثبتي میان این دو نیستیم .تنها شاهد برای این ادعا سال  0130 ،0132و 0121
است که آنها نیز در تحلیل و تفسیر بیشتر نتوانستند بر رابطهی مثبت میان این دو مهر تأیید
بزنند .با عنایت به محدودیتهای داده ای و اطالعاتي ،تالش شد تا سال  0130به عنوان مورد
انحرافي 2مورد بررسي دقیقتر قرار گیرد .رابطهی معنادار و مثبت میان مشارکت انتخاباتي و میزان
باسوادی در سال 0130؛ در تحلیل دیگر نتیجه مغایر با یافتهی اولیه را نشان داد .تحلیل مقایسه
که رابطهی مستقیم (مثبت) ناشي از تحلیل رگرسیون ،رابطهای جعلي و کاذب بوده است و میان
این دو رابطهی مستقیمي وجود ندارد .این رابطه بهصورت شکل  Uوارونه است که با افزایش
میزان باسوادی تا میزان خاصي ،مشارکت انتخاباتي افزایش ميیابد و سپس اثر آن ثابت ميشود و
بعد از آن با افزایش میزان باسوادی میزان مشارکت انتخاباتي کاهش ميیابد.
در بررسي دقیقتر رابطهی میزان باسوادی و میزان مشارکت انتخاباتي سال  ،0121ما مشارکت
انتخاباتي را در زیر گروهها (پاره گروهها) بررسي کردیم .نتایج نشان داد که متغیّر «میزان افراد
دارای تحصیالت راهنمایي» تأثیر منفي و متغیّر «میزان افراد دارای تحصیالت عالي» تأثیر مثبت بر
مشارکت سیاسي (فقط در مرحلهی دوم نهمین دورهی ریاست جمهوری نه هر دو مرحله) دارد .در

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-08-18

میانگین در میان دو نوع استانهای ایران (استانهای با میزان باسوادی کم و زیاد) مشخص گردید

توسعهی آموزشی و مشارکت انتخاباتی در ایران898...........................................................................

تحلیل دقیقتر تالش شد تا «میزان افراد دارای تحصیالت راهنمایي فاقد آرا» از بررسي حذف
شوند که این امر نیز نشان داد متغیّر «میزان افراد بزرگسال دارای تحصیالت راهنمایي و ابتدایي»
رابطهی منفي و معناداری با میزان مشارکت انتخاباتي دارد .در بررسي تأثیر متغیّر «میزان دانشجویان
استان» بر میزان مشارکت انتخاباتي مشخص شد که میان این دو در سطح استانها رابطهی مثبت و
معناداری وجود ندارد.
با وجود تنگناها و محدودیتهای آماری تالش شد که میزان مشارکت انتخاباتي پاره گروهها
فقط بر اساس سال  0121انجام گردد .بررسي نشان داد ،در استانهای که سه گروه عمده شغلي-0
میزان کارمندان امور اداری و دفتری؛  -8میزان متخصصان؛ و  -1میزان قانونگذاران و مقامات
عالي رتبه و مدیران نسبت به بقیهی استانها زیادتر هستند ،در انتخابات بیشتر شرکت ميکنند .بر
اساس ویژگيهای سه گروه عمدهی شغلي ،ميتوان آنها را افرادی دانست که نسبت به بقیهی
گروهها در طبقهی متوسط جدید قرار دارند و طبقهی متوسط از چنین افرادی تشکیل شده است.
بر اساس تحلیل و تفسیر فوق ،و با در نظر گرفتن ماهیت این سه گروه شغلي (کارمندان امور
اداری و دفتری ،متخصصان ،و قانونگذاران و مقامات عالي رتبه و مدیران) ميتوان عامل اصلي
افزایش مشارکت آنها در انتخابات را وابستگي آنها به بدنه-ی دولت دانست .به عبارت بهتر ،این
سه گروه بیشتر از گروههای دیگر در دولت جای گرفتهاند و حیات آنها به دولت بستگي دارد.
در راستای چنین تحلیل و برداشتي ،انتظار داشتیم ،در استانهایي که تعداد زیادتری از افراد در
مشاغل دولتي مشغول بهکار هستند؛ بیشتر از استانهای دیگر در انتخابات شرکت کنند .امری که
تأیید شد .تحلیل نشان داد یک رابطهی مستقیم و مثبتي میان این دو متغیّر (میزان افراد دارای
است .بدین معني ،در استانهای که افراد بیشتری در مشاغل دولتي ،نسبت به مشاغل خصوصي،
مشغول بهکار هستند ،بیشتر در انتخابات شرکت ميکنند .بنابراین دولتي بودن نوع شغل بر میزان
مشارکت انتخاباتي تأثیر فزاینده دارد و با افزایش چنین افرادی در سطح استان ،میزان مشارکت
انتخاباتي استان نیز افزایش ميیابد .بر اساس چنین بررسيهایي رابطهی توسعهی آموزشي و میزان
مشارکت سیاسي بر حسب نوع مشاغل افراد باسواد و وابستگي تعیین ميشود .ميتوان یافتهی
تحقیق را در یک گزارهی شرطي بیان کرد که اگر آموزش با ورود به مشاغل دولتي همراه شود؛
آنگاه چنین افرادی در انتخابات بیشتر شرکت ميکنند.
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یادداشتها:
 -8الزم به یاد آوری است که نتایج تحقیق محقق در چارچوب نظریهی نوسازی بیان نشده است
و تأثیر عواملي مانند جنسیت و تورم بدون بهکارگیری چارچوب نظری است.
&2- http://www.women.gov.ir/pages/statistics/ amar_report_item.php?dateCmb=82
stateCmb=1& action=&item=10
=amar_actions.php?type

http://www.women.gov.ir/pages/statistics/
REPORT_AMAR_TABLE& selecteditems=47

 -9وی میزان قشرهای اجتماعي جدید را از طریق محاسبهی نسبت حاصل جمع تعداد
دانشجویان ،تعداد استادان ،تعداد معلمان و تعداد دانش آموزان و دانشجویان دانشسراهای هر استان
برجمعیت واجد شرایط رای دادن هر استان ضرب در عدد  011بهدست آورده است .فرمول وی
به قرار زیر است:
)/8میزان قشرهای اجتماعي جدید  +میزان با سوادی) = شاخص توسعهی آموزشي
از آنجا که وزن هر یک از متغیّرهای فوق(میزان باسوادی و میزان قشرهای اجتماعي جدید) با هم
متفاوت است؛ محاسبهی میانگین حسابي عملي نادرست است.
 -8وزن بتا نشان دهندهی این است که به ازای یک واحد انحراف معیار افزایش در میزان باسوادی،
 0/18انحراف معیار بر میزان مشارکت انتخاباتي افزوده مي شود .امری که در گزارش ساعي بیان
نشده است.
 -8الزم به ذکر است که با نداشتن آمارهای مربوط به سال  ،0121ما از آمار سرشماری سال 0123
استفاده کردیم .هر چند این ایراد بر تحلیل وارد است؛ ولیکن همچنان مي توان تحلیل ما را بر
 -8فرض ما در اینجا برای تعمیم نتایج به جامعهی آماری است .در غیر این صورت اگر جامعهی
ما انتخابات ریاست جمهوری باشد؛ الزم به ارائهی معناداری نیستیم .با فرض اینکه جامعهی
آماری ما فقط مرحلهی دوم نهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری باشد؛ ضریب همبستگي
ضعیفي میان این دو متغیّر وجود دارد .عالوه بر این ،زماني که بین دو متغیّر رگرسیون گرفته
ميشود ،ضریب همبستگي مهمترین ضریبي است که بر رابطه میان دو متغیّر اشاره دارد.
 -8یکي از ویژگي های طبقه متوسط جدید در ایران وابستگي آن به دولت است (ازغندی:0123 ،
082؛ )0133
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 -1منظور انحراف از الگوی  3دورهی ریاست جمهوری است که در آن میان میزان باسوادی و
مشارکت رابطهی قوی وجود ندارد.
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