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انتخاباترياستجمهوري
سعید احمدی*

عبدالرسول احمدی **

چكيده
هدف كلي از اين پژوهش «بررسي ديدگاه معلمان مدارس شهر فيروزآباد نسبت بهعوامل سياسي مؤثر بر ميزان
مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري» است .براي جمعآوري اطالعات ،پرسشنامهاي در پنج مقياس (آگاهي
سياسي ،آزادي سياسي ،رقابت سياسي ،سالمت انتخاباتي و تبليغات) كه بهصورت اليكرتي درجهبندي و روايي و
پايايي آن از قبل سنجيده شده بود بهكار گرفته شد .جامعه آماري شامل تمامي معلمان رسمي مدارس شهر فيروزآباد
در دورههاي تحصيلي ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه بود و نمونه آماري بهصورت خوشهاي ـ تصادفي انتخاب شد.
نتايج تحقيق نشان داد كه:
1ـ از میان ابعاد عامل آگاهی سیاسی ،آگاهی مردم از اهمیت مشارکت افراد جامعه در انتخابات بیشترین ميانگين
وشناخت دقیق احزاب و گروهها کمترین میزان تأثیر را بر میزان مشارکت دارد .جدول تحليل واريانس طرحهاي
تكراري ،نشاندهنده تفاوت معنادار بين اين ميانگينها در سطح  0/0001است.
بُعد آزادی مطبوعات و رسانهها و کمترین تأثیر متعلق بهامکان تشکیل گروههای سیاسی غیردولتی در چارچوب
قانون بود .جدول تحليل واريانس طرحهاي تكراري ،نشاندهنده تفاوت معنادار بين اين ميانگينها در سطح
 0/0001است.
3ـ در عامل رقابت سياسي بیشترین ميانگين تأثیر متعلق بهنهاد سیاسی مؤثر بهمنظور نظارت و کنترل بر کارکرد
رئيسجمهور پس از انتخاب شدن و کمترین تأثیر متعلق بهعدم دخالت ارگانهای نظامی ،اجرایی و نظارتی در
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2ـ در تمامی ابعاد ،عامل آزادی سیاسی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثير دارند .بیشترین تأثیر متعلق ب ه

امر انتخابات بهنفع فرد و یا گروه خاص است .تفاوت بين ميانگينها در سطح  0/0001معنادار است.
* عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد.
** کارشناس علوم سیاسی.
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4ـ تمامی ابعاد عامل سالمت انتخابات بر مشارکت مردم در انتخابات تأثير دارند .بیشترین تأثیر متعلق بهبکارگیری
افراد شایسته و امین در برگزاری انتخابات و کمترین تأثیر مربوط بهعدم برگزاری انتخابات صوری و تشریفاتی
است .جدول تحليل واريانس طرحهاي تكراري نشاندهنده تفاوت معنادار بين اين ميانگينها در سطح  0/0001است.
5ـ همه ابعاد عامل تبلیغات بر مشارکت مردم تأثير دارند که بیشترین میزان تأثیر متعلق بهحضور گسترده و مؤثر
مطبوعات و جراید در معرفی کاندیداها و کمترین میزان تأثیر متعلق بهبرپایی جلسات و سخنرانیهای سیاسی
توسط کاندیداها میباشد .تفاوت بین این میانگینها در سطح  0/0001معنادار بهدست آمد.
6ـ از نظر معلمان ،تبليغات انتخاباتي بیشترین تأثیر و آزادي سیاسی کمترین تأثیر را بر میزان مشارکت مردم
در انتخابات دارند .تفاوت بین این میانگینها در سطح  0/0001معنادار شد.

کلید واژهها
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مشاركت ،انتخابات رياستجمهوري ،آگاهي سياسي ،آزادي سياسي ،رقابت سياسي ،سالمت انتخابات ،تبليغات.
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مقدمه

بيان مسئله

در صورتی که از تعهدات شهروندان نسبت بهاجتماع و توسعه موقعیتهای مثبت برای آنها حمایت شود ،آنها
بهجامعه متصل میگردند ،سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود ،این است که چگونه ممکن است انگیزه را
در افراد برای فعالیتبیشتر در کارهای شهری برانگیخت و مطمئن باشیم که صدای آنها بهگوش میرسد؟
1. Peter-Blau
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از ديد جامعه شناسی ،کليه گروهبندیهای بشری اعم از خانواده ،قبيله ،عشيره ،روستا ،شهر ،کشور و نظاير آنها
جامعه بهمعنی اعم کلمه هستند .انسان برحسب گرايشهای طبيعی یا نيازهای اجتماعی و بهمنظور ايجاد امکانات
زيستی و مبارزه با دشواریهای حیات ،خواهناخواه بهسوی همنوعانش رانده میشود .تماس و زندگی افراد با يکديگر
در چارچوب شغل ،اقتصاد ،رفاه ،فعاليتهای مذهبی يا سياسی ،در حقيقت تضمين موجوديت افراد انسانی و تأمين
نيازهای گوناگون آنان است .انسان بايد لزوم ًا در محيطی اجتماعی زندگی کند تا امکان حيات يابد ،لذا اجتماعگرايی
فرد ،چه روانی باشد ،چه برحسب فطرت و چه براساس الزامات صرف ًا اجتماعی ،امری اجتنابناپذير است .گرايش
()1
بهسوی ديگران نخستين سنگبنای جامعه را تشکیل میدهد.
ژان ژاک روسو ميگويد :آدمي فقط زماني بهکمال اخالقي ميرسد که در فرآيند خــودمختاري جمعي مشارکت
داشته باشد و کمک کند که اراده جمعي را براي خير همگان متجـلي سازد .شکست در اين امر موجب شکست در
()2
وظيفه اخالقي شخص بهعنوان یک شهروند ميشود.
مشاركت سياسي در قالب تئوري مبادله بهعنوان هزينهاي است كه فرد هنگامي كه منافعش در بازار سياسي
بهمخاطره افتاده باشد ،يا بهتعبيري در صدد دست يافتن بهسودي باشد آن را متحمل ميشود .اگرچه آحاد جامعه
تحتتأثير سياستهاي دولت هستند ،اما بعضي گروهها و افراد بيشتر در معرض اين تأثيرات ميباشند و قابل انتظار
است كه بيش از ديگران درگير فعاليتهاي سياسي گردند .هزينه ،سود ،پاداش ،جذابيت ،تأييد ،مبادله ،دا د و ستد و . . .
مفاهيمي هستند كه براي تعيين رفتارهاي انساني در اين تئوري بكار برده ميشوند .از نظر پيتر بالو 1،سخن از زندگي
اجتماعي صحبت از ارتباط بين مردم است .براي بالو اين ارتباط همان مبادله است كه قلمروهاي مختلف اقتصادي،
()3
ط بينالملل را موجب ميشود.
سياسي ،خانوادگي و نظامي و حتي رواب 
عالوه بر اين موارد در اسالم ،سياست و دخالت در آن از اولويت خاصي برخوردار است .در فرهنگ سياسي ما
پيوند ذاتي میان اسالم بهعنوان يک برنامه جامع براي تنظيم زندگي انسان و سياست ،بهعنوان ابزار الزمي که در
()4
خدمت همهجانبه اين برنامه باشد ،وجود دارد.
همين موضوع در بند هشتم اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي بيان شده است .در بند هشتم از اصل سوم،
سخن از مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بهميان آمده و اصل بيستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد را يکسان در حمايت قانون قرار ميدهد و ميگويد« :همه از حقوق انساني ،سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالميبرخوردارند».
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مدلی که میتوان در اینجا بهکاربرد این است که آنها را تشویق بهداوطلب شدن در فعالیتها کنیم .کمپبل
یادآور شد که داوطلب شدن در فعالیتها یک اجتماع را میسازد و بهطور کلی گرهگشای تعهدات شهری و افزایش
مشارکتهای شهری میشود .زمانیکه داوطلبان مشارکت میکنند ،در واقع وظیفهویژهای را عهدهدار میگردند و
این عمل این انگیزه را در آنها برای تشویق شدن بهفعالیت اجتماعی بر میانگیزد.
متز ،مك لالن و يونيس )2003( 2تأثیر گونههای مختلف از خدمات و یافتههای مربوط بهآن را برای خدماتی
که مشارکتهای شهری را ترویج میدهد ،بررسی کرده و معتقدند كه افراد نیاز بیشتری بهفعالیت در آرمانهای
اجتماعی (کمک بهافراد یا سر و کار داشتن با مسائل عمومی) نسبت بهخدمات کلی (کار اجرایی در ارگانیسم) دارند.
گالستون )2001( 3دوباره در رابطه با داوطلب شدن برای گسترش تعهدات سیاسی بحث میکند .او پیشنهاد میکند
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که همکاری افراد در توسعه رابطه اجتماعی ـ فعالیت اجتماعی و احساس مسئولیت آنها بسیار مؤثر است و در
ادامه شرح میدهد که چگونه کمک اشخاص میتواند در تغییر موقعیت اجتماعی و انگیزه و آرمانهای سیاسی
تأثیر داشته باشد.
سؤال دیگری که مطرح میشود این است که چه موارد دیگری میتواند موجب تشویق بیشتر جوانان
بهمشارکتهای شهری شود .مطالعات انجام شده توسط هووارد و گيل )2000( 4طرح اولیه بهدستگیری قدرت
توسط بچهها را مورد ارزیابی قرار دادهاند که چگونه در سیستم دموکراتیک حقوق اشخاص و مسئولیتهایشان
تقسیم میگردد ،البته هدف این پروژه سنینی است که بچهها بهمدرسه میروند  .آنها نتیجه میگیرند که فرآیندهای
5
مدرسه میتواند وسیلهای در جهت پرورش آگاهی دانشآموزان در ارتباط با دموکراسی و حکومت باشد .مارش،
جونز و اوتول )2001( 6فقدان آموزشهای سیاسی را مانعی در مشارکت جوانان در نظر میگیرند.
هانتينگتون 7مهمترين کمبود را عالوه بر نارساييهاي اقتصادي در کشورهاي جهان سوم ،کمبود اشتراک سياسي
و حکومت مشروع و کارآمد ميداند .بهنظر وي در سده بيستم ،کانون اصلي توسعهنيافتگي اقتصادي در کشورهاي
رو بهتوسعه مناطق ياد شده میباشد .وي معتقد است انقالب اساس ًا در جوامعي رخ ميدهد که از يکسو شاهد بسيج
و مشارکت سياسي گروههايي هستند که از صحنه سياست خارج بوده و از سوي ديگر فاقد نهادهاي سياسي الزم
()5
براي جذب اين مشارکت هستند.
()6
حشمتزاده انديشه سياسي کارآمد در ايران امروز را مورد بررسي قرار داد .وي معتقد بود که انديشه سياسي
در ايران امروز با سه پرسش مواجه است:
الف) وضع موجود سياست در کشور چگونه است؟
ب) وضع مطلوب سياست در کشور چه شاخصهايي دارد؟
1. Camobell
2. Metz, McLellan, Youniss
3. Galston
4. Howard & Gill
5. March
		 6. Jones & O’Toole
7. Huntington
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ج) راهها و روشهاي بهينه براي رسيدن از وضع موجود بهوضع مطلوب چيست؟
اما براي بهآزمون گذاردن ادعاي فوق ،پرسشنامهاي بين اقشاري از گزيدگان جامعه بهشرح زير توزيع شد:
جمعي از استادان و مسئوالن کشور ،گروهي از اعضاي خانه کارگر ،تعدادي از طلبه ـ دانشجوهاي قم ،گروهي
از دانشجويان کارشناسيارشد نظامي ،دانشجويان شرکتکننده در يک اردوي آموزشي ـ فرهنگي و گروهي از
کارمندان.
نتايج حاصله نشان داد که:
 -1بيش از  %50از دو گروه کارگر و دانشجو اوضاع سياسي کشور را بد تلقي کردهاند و بيش از  %50چهار
گروه ديگر اوضاع سياسي کشور را معمولي ارزيابي نمودهاند.
 -2در ارزيابي روابط و رقابت جناحهاي سياسي کشور ،آراي  6گروه بههم نزديک بوده و بين  70تا  90درصد
پاسخگويان اين مقوله را در حد آسيبزا و بحراني دانستهاند.
 -3در شناسايي مهمترين مطلوب و مشکل مردم 5 ،گروه در حد بسيار باال تحقق رفاه و امنيت را ذکر
کردهاند.
 -4شش گروه ،قصور و تقصير مسئوالن را در حد بسيار باالیی اصليترين ريشه مشکالت دانستهاند.
 -5چهارگروهي که پيش از انتخابات رياستجمهوري مورد پرسش قرار گرفتهاند در حد بااليي پيروزي نامزد
جبهه دوم خرداد يعني آقاي خاتميرا احساسات و عواطف مردم دانستهاند.
 -6قريب  %50از هر دو گروه که پس از انتخابات رياستجمهوري مورد پرسش قرار گرفتهاند ،معتقدند که
مهمترين عامل پيروزي آقاي خاتمي احساسات و عواطف مردم بوده است.
از لحاظ علمي و کاربردي ،يافتههاي همين پژوهش محدود و تجربي هم ميتواند پشتوانه توصيهها و تجويزهاي
زير باشد:
• جناحهاي موجود و اصلي سياسي در کشور بهگونهاي جدي و علمي اساسنامه ،ساختار و کارکرد خود را
مورد بازبيني و بازنگري قرار دهند و روابط و رقابتهاي خود را معقول و منطقي نمايند که در غير اين صورت
خود آنها و کل نظام هزينههاي گزافي خواهند پرداخت.
• تحقق رفاه و امنيت از لحاظ زماني در اولويت است و رابطه آن با ديگر اهداف و مطلوبيت يعني حفظ نظام و
آزادي بايد بهخوبي تحقيق و تبليغ شود.
• با توجه بهبدبيني ابراز شده از سوي پاسخگويان ،نظام شايستهساالري و نظارتي از اهم اولويتهاي
اصالحگرانه است.
با توجه بهنکات ياد شده اگر مشارکت و مداخله مردم در سياست را در يک نگاه کالن ،گزينش نوع و مدل
حکومت بدانيم ،در ميان انواع حکومتها ،حکومت جمهوري ذات ًا با مشارکت سياسي همراه است .همانگونه که
«کريک» 1ميگويد« :حکومت جمهوري تالشي براي حل مسئله اساسي تطبيق نظم با تکثر از راه مصالحه گروههاي
گوناگون با مجاز شمردن مشارکت همه آنها در حکومت يا انتخاب رقابتآميز دولت توسط همه آنهاست».
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اما در مجموع چهار پيششرط براي مشارکت سياسي قابل ذکر است:
 -1مردم بايد دغدغه حکومتي داشته باشند و با عالقهمندي آن را بپذيرند.
 -2چنان بهحکومت باور داشته باشند که مانعي در ظهور آن نباشند.
 -3بايد آگاهي حکومتي داشته باشند تا چنان عمل کنند که با ساختار و فرهنگ حکومتي انطباق داشته باشد.
 -4با آگاهي از مقاصد حکومتي ،حکومت را دنبال کنند تا در عمل دچار تعارض نشوند و گمان نکنند که نتيجه،
خالف تالشها و آرمانهاي آنان بوده است.
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اهميت مسئله
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انديشمندان سياسی ،شرکت در انتخابات را نازلترين و حداقل نمودار رفتار سياسی در افراد ارزيابی مینمايند.
بررسيها نشان میدهد کسانی که در امر انتخابات شرکت نمینمايند ،غالب ًا در فعالیتهای مدنی و اجتماعی ديگر
هم حضور بههم نمیرسانند)7(.
با توجه بهآماری که «انستيتو بينالمللی برای دموکراسی و کمکهای انتخاباتی» 1در خصوص حضور مردم
کشورهای مختلف جهان در عرصههای انتخاباتی در حد فاصل سالهای  1991ـ  2000منتشر ساخت ،بهطور
متوسط  %45از افراد واجد شرايط امريکايی در عرصههای سياسی انتخابات رئيسجمهور و نمايندگان مجالس
قانونگذاری حضور میيابند .براساس اين آمار تنها گواتماال با  %24و سوئيس با  %38در مقايسه با امريکا از مشارکت
عمومی کمتری برخوردار میباشند .اين در حاليست که استراليا از  ،%83آرژانتين  ،%81برزيل  ،%77کانادا ،%60
فرانسه  ،%61آلمان  ،%72ايرلند  ،%71ايتاليا  ،%90هلند  ،%75اسپانيا  ،%79انگلستان  ،%72ونزوئال  ،%50شيلی
()8
 ،%82اکوادور  %61و تايلند  %62مشارکت عمومیدر عرصههای انتخاباتی برخوردار است.
()9
آزادي ،در يک مصاحبه با تعدادي از دانشجويان دريافت كه بسياري از پاسخگويان ترس از فعاليت سياسي و
تاريک بودن آينده اينگونه فعاليتها ،عدم عالقه بهامور سياسي ،بسته بودن فضاي سياسي و عدم پذيرش نقد و
پايين بودن آگاهي سياسي دانشجويان را از داليل عدم شرکت در فعاليتهاي سياسي ذکر نمودهاند)10(.
جهت تعيين آگاهي مردم از مسائل سياسي روز ،با  400نفر از افراد باالي  15سال شهر تهران ،درباره مسائل
مختلف سياسي مصاحبهای بهعمل آمد .نتايج بهدست آمده حاكي از آن است كه بيش از نيمي از اين افراد در
مورد اكثر مسائل مطرح شده ،آگاهي نداشتند .بهعبارت ديگر ،متوسط پاسخ صحيح افراد جامعه مورد بررسي
بهپرسشهاي آزمون در حد پاييني قرار دارد .يک نظرسنجي پس از خرداد  76توسط «مرکز تحقيقات و مطالعه و
سنجش برنامه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران واحد افکار عمومي» صورت پذيرفت .اين تحقيق با هدف
شناخت انتظارات و توقعات جوانان بهمنظور کمک بهبرنامهريزي جهت رفع نیازهای آنها صورت گرفت%60 .
پاسخگويان بهخاطر برنامههاي نامزد موردنظر %43 ،بهخاطر اولويت دادن و تأکيد وي بر مسايل جوانان%10 ،
بهخاطر برنامههاي متناسب اقتصادي (مبارزه با گراني ،مهار تورم و  )...و  %8نيز بهخاطر برنامههاي نامزد موردنظر
()11
در مورد آزادي جوانان بهنامزد موردنظر خود رأي داده بودند.
1. International Institute for Democracy and Electoral Assistance

سعید احمدی ،عبدالرسول احمدی

1. Rosenberg
2. Political Apathy

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

()12با استفاده از رويکرد اقتصادي ـ اجتماعي نظريه نوسازي بهبررسي تطبيقي ميزان مشارکت مردم در
رضي
انتخابات شش دوره رياستجمهوري پس از انقالب اسالميدر استانهاي کشور پرداخت .برخي از نتايج بهدست
آمده از اين پژوهش بدين قرار است:
1ـ ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياستجمهوري طي شش دوره ،بين سالهاي  58تا  72نوسان داشته،
اما در مجموع اين روند سير نزولي داشته است.
2ـ ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياستجمهوري در استانهايي که نسبت افراد معتقد بهمذهب شيعه
اثنيعشري بيشتر از ساير مذاهب (اهل تسنن ،مسيحيان و  ) ...است از استانهاي ديگر بيشتر ميباشد.
3ـ ميزان مشارکت در استانهاي مرزي از استانهاي ديگر کمتر بوده ،اين امر در اوايل انقالب از شدت بيشتري
برخوردار بوده است.
()13
گالبچي بهبررسي تحليلي جامعهشناختي از رفتار انتخاباتي كانديداهاي دوره چهارم مجلس شوراي اسالميدر
تهران ميپردازد .يافتهها ،گوياي آن بود كه متغيرهاي 1ـ معرفي كانديدا از سوي يك گروه فعال در انتخابات
2ـ تعداد گروههاي حمايتكننده از هر كانديدا 3ـ تعداد ابزارهاي تبليغاتي كانديدا كه در دوره مبارزات انتخاباتي
از آن بهرهگرفته است ،تأثير بارزی بر ترجيحات رأيدهندگان در انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي در
شهر تهران ،داشته است .بهعبارت ديگر ،سه شاخص اساسي بسيج بيروني ،عملكرد رأيدهندگان را در سطح بااليي
از معناداري توضيح ميدهد .در حاليكه دو شاخص عمده بسيج دروني ،يعني 1ـ سطح تحصيالت رأيدهندگان و
2ـ كيفيت مبارزات انتخاباتي كانديدا از حيث موضوعات و ديدگاههاي سياسي ـ اقتصادي كه اعالم داشته است،
نقش چنداني بر ترجيحات رأيدهي نگذارده است.
همچنين در بررسي نقش وسايل ارتباط جمعي بر رفتار سياسي ،آنگونه كه مطالعه موردي هفتمين دوره انتخابات
رياستجمهوري نشان داده است ميتوان چنين نتيجه گرفت كه آنچه اغلب پديد ميآيد اثراتي است كه بهتقويت
()14
عقايد و رفتارهاي موجود منجر ميشود و رسانهها در تغيير عقايد ،نگرشها و رفتارها كمتر توفيق را مييابند.
برای سنجش ميزان آگاهی سياسی و اهميتی که دانشجويان بهاخبار پخش شده از سوی رسانههای گروهی
میدهند ،يک بررسی آماری در مورد صد دانشجو در دانشگاه تهران انجام شد .اين بررسی شامل ده سؤال پيرامون
موضوعات خبری روز بود .در اين آمارگيری  44نفر از پرسششوندگان زن و  56نفر از آنان مرد بودهاند که بهطور
متوسط از هر ده سؤال ،زنان به  8/3و مردان به  6/3سؤال پاسخ غلط دادهاند که نتيجه اين مطالعه از عدم آگاهی
()15
سياسی در بين دانشجويان حکایت داشت.
()16
صمدي بهبررسي تطبيقي قانون انتخابات پارلمان  110كشور جهان ميپردازد ،نتيجه اين مطالعه نشان ميدهد
كه قوانين و نظامنامهها چيزي جز ابزار نيستند .آنچه مهم میباشد شور و طرب است كه اگر دل مسؤوالن و مردم
از آن سرشار گردد پارلمان فعال ،مؤثر و كارآيي از آن سر بر ميآورد كه بهنوبه خود بر شوق مشاركت سياسي و
اجتماعي ميافزايد.
روزنبرگ 1در مصاحبههاي خود بهسه دليل عمده براي بيتفاوتي سياسي 2دست يافت .نخستين دليل ،درک
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نتايج فعاليت سياسي است که ممکن است چندين شکل داشته باشد .فرد ممکن است احساس کند فعاليت سياسي
1
تهديدي براي جنبههاي مختلف زندگي اوست .دومين دليل اين است که امکان دارد فرد فعاليت سياسي را بيفايده
تلقي کند و نتايج جريانات سياسي را از قبل تعيين شده بداند و يا احساس کند که توانايي تأثير بر جريانات سياسي
را ندارد .وي سومين عامل را انگيزه عمل يا محرک سياسي بهعنوان عامل مهم در تشويق فعاليتهاي سياسي
()17
ميداند و فقدان چنين محرکي ممکن است در احساس بيتفاوتي نقش داشته باشد.

ايليزن و لندن )1992( 2،با استفاده از جمعيت نمونه  2107نفري از سياهان امريکايي بهمطالعه مشارکت
سياسي ـ اجتماعي آنها در امريکا پرداختند .در تحليل رگرسيون لگاريتمي آنها بين عزت نفس شخصي 3و آگاهي
نژادي و مشارکت اجتماعي ـ سياسي رابطه معنادار و مثبتي بهدست آوردند.
از مطالعات متعدد درباره سياستهای رسانهها درقبال انتخابات میآموزيم که بهرغم تمام انتقاداتی که متوجه
4
اخبار انتخاباتی است ،هدف اين اخبار تحت پوشش قرار دادن راهبرد برنامههای انتخاباتی است .در مطالعه الميرا
در سال  ،1948مشاهده شد آنهايی که بيشتر در معرض رسانههای جمعی هستند ،بيشتر از موضع کانديداها در
قبال مسائل گوناگون اطالع داشتند.
در خصوص تأثير مباحث تلويزيونی و مناظرهها جيميسون 5و بريدسل 6اين طور نتيجهگيریکردند که «اثر
آموزشی بحثها بسيار تعجبآور است و توانايی بينندگان در قضاوت روی کانديداها و موضعگيریهای آنها باال
میرود».
شافه 7و همکارانش نيز در سال  ،1992دريافتند که تماشای مباحث در ايالت کاليفرنيا از قویترين ابزار جهت آگاهی

از مواضع حزب بوده است .همچنين آنها نتيجهگيری کردند که تماشای گفتگوها موجب افزايش دانش بيننده شده
است ،بهطوري که رأیدهنده از موضع کانديداها در قبال مسائل گوناگون حتی بعد از تماشا و توجه بهرسانههای

بيشتر سنتی ،آگاهتر شده است.

مک لود 8و همکارانش نیز از تأثيرگذاریهای مستقيم رسانههای غيرسنتی (تلويزيون و راديو) در باال بردن
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سطح آگاهیها در بررسی پاييز سال  1992در ايالت وينکسونسن اثری نيافتند .با جمعآوری پاسخهای 2500
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نفر در بررسی «مطالعه انتخابات ملی» والچکو 9اثر منفی تماشای گفتگوهای راديو تلويزيونی در کسب معلومات
سياسی مشاهده شد .همچنين اين مطالعه نشان داد که شناخت حزب ،قویترين درک را بهرأیدهنده داده تا جورج

بوش و بيلکلينتون را با معيارهای رسانهای در معرض مطلع بودن و توجه نشان دادن بشناسند .وی همچنين
1. Futile
2. InEllison & Londone
3. Selfsteem
4. Elmira
5. Jamieson
6. Birdsell
7. Chaffee
8. MCLeod
9.Waluszko

سعید احمدی ،عبدالرسول احمدی

دريافت که توجه بهاخبار تلويزيون يکی از قویترين کششهای انتخاباتی است .در بررسی ديگريوی وو 1دريافت
که در انتخابات سال  1992امريکا ،حمايت گروهی ،معلومات سياسی ،عالقه بهسياست ،تجارب گذشته رأیگيری،
()18
توجه بهاخبار تلويزيونی و خواندن روزنامهها از جمله عوامل مؤثر در درک انتخابات بودهاند.
ارزیابیهای گستردهای از متون نظری و تجربی بهعمل آمده است که این ارزیابیها را میتوان در گزارشات
آلدريچ ،)1993( 2پالفري و روزنتال ،)1983( 3فدرسن و پسندورفر )1999( 4یافت .بيليس )2000( 5ميگويد :حس
وظیفهشناسی نقش بسیار مهمیدر مبحث رأی دادن برای گروه زیادی از رأیدهندگان دارد  .او در گزارش خود
بهاین نتیجه رسید که تنها قانون نیست که حکمفرماست ،بلکه حس وظیفهشناسی هم در آن دخیل است .وی
گمان میکند که در دموکراسی همهشهروندان باید موظف بهرأی دادن در تمام انتخابات باشند .حس وظیفهشناسی
تنها متعلق بهیک فرد نیست و ممکن است از یک کشور بهکشور دیگر متفاوت باشد ،همچنین میتواند از یک
زمان بهزمان دیگر تغییر کند.این مقاله رابطه نزدیکی با تالشهای انجام شده توسط ريكر و اوردشوك،)1968( 6
آهالنر و هرسانس )1989( 7و ( ،)1992مورتون ،)1991( 8نيل باف و شاكار )1999( 9دارد.
استراترز و يونگ )1989( 10با بررسی مطالعات انجام گرفته در اقتصاد بهاین نتیجه رسیدهاند که افراد سود این
کار را بیشتر از هزینههای موردنظرشان در نظر میگیرند .این امکان وجود دارد که رأیدهندگان اطالعات غلطی
در مورد شخصی که میخواهند بهاو رأی دهند ،داشته باشند .اسنايدر )1996( 11بیان میکند کسی که نتواند در
انتخابات رأی دهد هیچگونه مشارکتی نداشته و در مقابل شخصی که رأی داده مشارکت بیشتری داشته است.
اوتول )2003( 12پیشنهاد میکند که تالش کنیم مشارکت افراد را بر روی این موضوع افزایش دهیم .آنها در
واقع نگران تعهدات افراد هستند که بر روی این موضوع تأثیر میگذارد.
هِن )2001( 13بر روی این موضوع مطالعاتی را انجام داده است .او معتقد است که سیاست تنها تالش برای
برقراری ارتباط با تودههای قبلی انتخابات است .فرصت برای سرمایهگذاری بر روی حق رأی افراد در واقع مشرف
بهمبارزات انتخاباتی آنها میشوند.
وي در مطالعاتش نشان داده که مشارکت افراد مقدمهای برای دگرگون کردن انتخابات است که در واقع موجب
افزایش جمعیت رأیدهندگان میشود و کلیدی هم برای بهبود انتخابات است و آنها میتوانند اطالعات قابل

6. Riker & Ordeshook
7. Uhlaner & Harsanyi
8. Morton
9. Nalebuff & Shachar
10. Struthers & Young
11. Schneider
12. Otool
13. Henn
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1. Wei Wu
2. Aldrich
3. Palfrey & Rosenthal
4. Feddersen & Pesendorfer
5. Blais
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دسترسی را در مورد گروهها ـ کاندیداها و موضوعات مختلف فراهم آورند.

اسكاجس و آنتوني ،)2002( 1اسنايدر ( )1996یادآور میشوند که باید بهطور ساده افراد را مطمئن کنیم که

نقش سیاسی دارند .ممکن است تعدادی از افراد وجود داشته باشند که عالقهمند بهرأی دادن باشند ،اما ديگران
آنها را از این کار منع کنند .بههر حال اسكاجس و آنتوني ( )2002تأثیر این راهحل ساده را بررسی کرده اند .در

گزارش آنها آمده است که چگونه انگیزه رأی دادن را در افراد بهوجود آوریم و اینکه چرا رأیدهندگان تمایل

کمتری بهرأی دادن دارند و روز انتخاب را هم فراموش میکنند .این نشان میدهد که افراد نیاز بهانگیزههای

دیگری برای مشارکت دارند .یک استراتژی ساده برای ایجاد انگیزه در افراد جهت رأی دادن ،توسط گرين ـ گربر

2

و نيكرسون )2003( 3مورد بررسی قرار گرفته است .آنها یادآور شدهاند که رأی دادن را بهیاد آنها آوریم .طبق نظر
آنها رأیدهندگان از طريق تبليغ انتخاباتي به شركت در انتخابات تشويق ميشوند و این امر باعث افزایش فعالیت
آنها در انتخابات شده است .استراما )1998( 4نشان داده است که باید تسهیالتی برای رأیدهندگان در سیستم

انتخاباتی فراهم شود .فرصتهای بهوجود آمده در دوره رأیگیری بسیار گسترده بوده و انتخابهای وسیعی در
انتخابات محلی زالندنو فراهم شده است.

بررسي پيشينه گسترده انجام شده در زمينه مشاركت انتخاباتي و عوامل مؤثر در اين زمينه ،اهميت موضوع را

آشكار ميسازد .بنابراين محققان در پي بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت افراد در انتخابات بودند و با توجه بهاينكه

يكي از مهمترين و سرنوشت سازترين انتخابات در هر كشوری انتخابات رياستجمهوري آن كشور ميباشد ،مبناي
نظرخواهي بر اساس انتخابات رياستجمهوري گذاشته شد.

اهداف تحقيق

هدف كلي اين تحقيق بررسي ديدگاه معلمان مدارس شهر فيروز آباد نسبت بهعوامل سياسي مؤثر بر ميزان
مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري است و اهداف جزيي آن عبارتند از:
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 -1تعيين مؤثرترين بعد عامل آگاهي سياسي در ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوری؛
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 -2تعيين مؤثرترين بعد عامل آزادي سياسي در ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري؛
 -3تعيين مؤثرترين بعد عامل رقابت سياسي در ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري؛

 -4تعيين مؤثرترين بعد عامل سالمت انتخابات در ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري؛
 -5تعيين مؤثرترين بعد عامل تبليغات در ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري؛
 -6تعيين مؤثرترين عامل در ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري.

1. Skaggs & Anthony
2. Green-gerber
3. Nickerson
4. Strama

سعید احمدی ،عبدالرسول احمدی

سؤالهايتحقيق

از ديد معلمان:
 -1كدام بعد از جمله ابعاد عامل آگاهي سياسي بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
رياستجمهوري دارد؟
 -2كدام بعد از جمله ابعاد آزادي سياسي بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري
دارد؟
 -3كدام بعد از جمله ابعاد عامل رقابت سياسي بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
رياستجمهوري دارد؟
 -4كدام بعد از جمله ابعاد عامل سالمت انتخابات بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
رياستجمهوري دارد؟
 - 5كدام بعد از جمله ابعاد عامل تبليغات بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري
دارد؟
 -6كدام يك از ابعاد عوامل فوق بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري دارد؟

روش تحقيق

روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي (زمينه يابي) بود.

جامعه ،نمونه آماري و روش نمونهگيري

ي شهر فيروزآباد
جامعه آماري شامل كليه معلمان رسمي مدارس ابتدايي ـ راهنمايي ـ متوسطه ـ پيشدانشگاه 
درسال  86ـ  85ميباشد كه تعداد آنها در دورههاي تحصيلي (ابتدايي ـ راهنمايي ـ متوسطه ـ پيشدانشگاهي)
 1100نفر است.
روش نمونهگيري از نوع خوشهاي تصادفي بود .بهاين منظور حدود  20مدرسه بهصورت تصادفي انتخاب و
اطالعات جمعآوري شد .با حذف پرسشنامههاي ناقصتعداد  301پرسشنامه جمعآوري شد.

ابزار تحقیق شامل مقیاسی با 29گزینه بود که مشتمل بر پنج عامل آگاهی سیاسی ،آزادی سیاسی ،رقابت سیاسی،
سالمت انتخابات و تبلیغات میگردید .بخش اول ،شامل ویژگیهای آزمودنیها (جنس و گروه تحصیلی) و بخش
دوم مشتمل بر  29گویه از نوع مقياس  5گزينهاي اليكرت از بسيار كم تا بسيار زياد درجهبندي شده بود.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

ابزار اندازهگيري و نحوه اجراي آن

روايي و پايايي مقياس (ابزار اندازهگيري)

نتايج تحليل مواد نشاندهنده روايي باالي گويهها در سطح ( )0/001بود .روايي و پايايي مقياس قب ً
المحاسبه
شده است .براي تعيين روايي ضرایب همبستگي بين نمره كل مقياس و تكتك عبارات مقياس با استفاده از روش
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بررسی دیدگاه معلمان شهر فیروزآباد نسبت بهعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوری

تحليل گويهها( 1مواد) آن محاسبه گرديده است كه همه گويهها داراي ضرایب اعتبار معنيداري در سطح ()0/001
و پايينتر بودهاند.
همچنين پايايي مقياس نيز بهوسيله روش آلفاي كرنباخ محاسبه شده بود كه در مورد عاملهاي مختلف ،ضريب
پايايي از  0/66تا  0/78متغير بود.

يافتهها

تجزيه و تحليل دادهها در اين قسمت با توجه بهاطالعاتي كه از معلمان فيروزآباد شاغل در سال تحصيلي 86ـ 85
بهدست آمده ،در قالب جداول آماري ارایه شده است.
سؤال  :1كدام بُعد از جمله ابعاد عامل آگاهي سياسي بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
رياستجمهوري دارد؟
برای بررسی این سؤال از روش تحلیل واریانس طرحهای تکراری استفاده شد که نتیجه آن در جدولهای
 1و  2نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)1میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی تأثیر ابعاد عامل آگاهی سیاسی از ديدگاه معلمان
سال تحصيلي 85-86
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ابعاد
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میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

1ـ اطالع مردم از نقش دولت در اداره امور کشور

3/4684

1 /05032

301

2ـ آگاهی مردم از عملکرد دولت (اجراي قوانين)

3/6847

1/10555

301

3ـ آگاهی مردم از اخبار و مباحث سیاسی روز

3/7741

0/99438

301

4ـ آشنایی مردم با وظایف و مسئولیتهای وزيران

3/3887

2/00958

301

5ـ آگاه بودن مردم از اهمیت مشارکت افراد جامعه در انتخابات

3/8671

0/98435

301

6ـ توجه بهاهمیت و نقش دموکراسی در اداره امور جامعه

3/6379

1/04168

301

7ـ آگاهی افراد از تأثیر صحيح اجراي قوانین و مقررات
بر زندگی روزمره

3/6113

1/06696

301

 8ـ شناخت دقیق احزاب و گروهها

3/3588

1/19617

301

همانطور که مشاهده میشود از میان ابعاد عامل آگاهی سیاسی ،آگاهی مردم از اهمیت مشارکت افراد جامعه
در انتخابات بیشترین ميانگين و شناخت دقیق احزاب و گروهها کمترین میزان تأثیر را بر میزان مشارکت دارد.
جدول تحليل واريانس طرحهاي تكراري نشاندهنده تفاوت معنادار بين اين ميانگينها در سطح  0/0001است.
1. Item Annalysis

سعید احمدی ،عبدالرسول احمدی

جدول شماره ( :)2مقایسه میانگین تأثیر ابعاد عامل آگاهی سیاسی بر میزان مشارکت از ديدگاه معلمان
سال تحصيلي 85-86
منبع
بین ابعاد
آگاهی سیاسی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارF

7

9/691

10/120

67/837

سطح معناداری
0/0001

سؤال  :2كدام بُعد از جمله ابعاد آزادي سياسي بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري
دارد؟
برای بررسی این سؤال از روش تحلیل واریانس طرحهای تکراری استفاده شد که نتیجه آن در جداول  3و
 4قید شده است.
جدول شماره ( :)3میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی تأثیر ابعاد عامل آزادی سیاسی از ديدگاه معلمان
سال تحصيلي 85-86
ابعاد
1ـ آزادی احزاب و تشکلها

3/5050

1/12137

301

2ـ توزیع قدرت بهطور وسیع در بین تمامی تجمعات
و گروههای داخل کشور

3/3189

1/19077

301

3ـ آزادی مطبوعات و رسانهها

3/8272

1/12697

301

4ـ تأیید و یا رد صالحیت کاندیداها براساس قانون

3/4551

1/04026

301

5ـ آزادی بیان و نقد حکومت توسط افراد و گروهها

3/5050

1/15361

301

6ـ امکان تشکیل گروههای سیاسی غیردولتی در
چارچوب قانون

3/1130

1/16642

301

جدول شماره ( :)4مقایسه میانگین تأثیر ابعاد عامل آزادی سیاسی بر میزان مشارکت از ديدگاه معلمان
سال تحصيلي 85-86
منبع
بین ابعاد
آگاهی سیاسی

مجموع مجذورات
83/998

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارF

سطح معناداری

5

16/800

23/104

0/0001
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میانگین

انحراف استاندارد

تعداد
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بررسی دیدگاه معلمان شهر فیروزآباد نسبت بهعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوری

براساس جدولهای فوق تمامی ابعاد عامل آزادی سیاسی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثير دارند.
بیشترین تأثیر متعلق بهبُعد آزادی مطبوعات و رسانهها و کمترین تأثیر متعلق بهامکان تشکیل گروههای سیاسی
غیردولتی در چارچوب قانون بود .جدول تحليل واريانس طرحهاي تكراري نشاندهنده تفاوت معنادار بين اين
ميانگينها در سطح  0/0001است.
سؤال  :3كدام بُعد از جمله ابعاد عامل رقابت سياسي بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
رياستجمهوري دارد؟
بهمنظور بررسی این سؤال روش تحليل واریانس طرحهای تکراری بهکار گرفته شد که نتیجه آن در جدولهای
 5و  6ذکر شده است.

جدول شماره ( :)5میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی تأثیر ابعاد عامل رقابت سیاسی از ديدگاه معلمان
سال تحصيلي 85-86
ابعاد

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

1ـ عدم دخالت ارگانهای نظامی ،اجرایی و
نظارتی در امر انتخابات بهنفع فرد و یا گروه خاص

3/3754

1/27093

301

2ـ وجود دیدگاهها و آرای مختلف در قالب احزاب
و جناحها در عرصه انتخابات
3ـ فراهم ساختن زمینه حضور و رقابت افراد

3/5681

0/95891

301

3/6711

1/01397

301

و گروهها در امور مختلف
4ـ نهاد سیاسی مؤثر بهمنظور نظارت و کنترل

3/7542

1/02601

301

بر کارکرد رئيسجمهور پس از انتخاب شدن
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5ـ رقابت سیاسی سالم میان احزاب و گروهها

26

3/5150

1/12721

301

جدول شماره ( :)6مقایسه میانگین تأثیر ابعاد عامل رقابت سیاسی بر میزان مشارکت از ديدگاه معلمان
سال تحصيلي 85-86
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارF

بین ابعاد
رقابت سیاسی

25/526

4

6/381

8/063

سطح معناداری
0/0001

سعید احمدی ،عبدالرسول احمدی

همانطور که در جدول مشخص شده بیشترین ميانگين تأثیر متعلق بهفقدان نهاد سیاسی مؤثر بهمنظور نظارت
و کنترل بر کارکرد نمایندگان پس از انتخاب شدن و کمترین تأثیر متعلق بهعدم دخالت ارگانهای نظامی ،اجرایی
و نظارتی در امر انتخابات بهنفع فرد و یا گروه خاص است .جدول تحليل واريانس طرحهاي تكراري نشاندهنده
تفاوت معنادار بين اين ميانگينها در سطح  0/0001است.
سؤال  :4كدام بُعد از جمله ابعاد عامل سالمت انتخابات بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
رياستجمهوري دارد؟
برای بررسی این سؤال از روش تحلیل واریانس طرحهای تکراری استفاده گردید و نتایج آن در جدولهای
شماره  7و  8نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)7میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی تأثیر ابعاد عامل سالمت انتخابات از ديدگاه
معلمان ـ سال تحصيلي 85-86
ابعاد

میانگین

تعداد

انحراف استاندارد

1ـ عدم برگزاری انتخابات صوری و تشریفاتی

3/2757

1/30143

301

2ـ بهکارگیری افراد شایسته و امین در برگزاری انتخابات

3/7708

1/05701

301

3ـ اعتماد نسبت بهمجریان و نهادهای ناظر بر انتخابات
4ـ رعایت امانتداری در شمارش آراء و اعالم نتایج آن

3/6877
3/7375

1/13526
1/17511

301
301

جدول شماره ( :)8مقایسه میانگین تأثیر ابعاد عامل سالمت انتخابات بر میزان مشارکت
منبع

48/047

3

168/016

18/178

0/0001

همچنان که در جدول مشخص شده تمامی ابعاد عامل سالمت انتخابات بر مشارکت مردم در انتخابات تأثير
دارند .بیشترین تأثیر متعلق بهبکارگیری افراد شایسته و امین در برگزاری انتخابات و کمترین تأثیر مربوط بهعدم
برگزاری انتخابات صوری و تشریفاتی است .جدول تحليل واريانس طرحهاي تكراري نشاندهنده تفاوت معنادار
بين اين ميانگينها در سطح  0/0001است.
سؤال :5كدام بُعد از جمله ابعاد عامل تبليغات بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري
دارد؟
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بین ابعاد
سالمت انتخابات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارF

سطح معناداری
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بهمنظور بررسی این سؤال از روش تحلیل واریانس طرحهای تکراری استفاده شد که نتایج حاصله در
جدولهای شماره  9و  10آمده است.
جدول شماره ( :)9میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی تأثیر ابعاد عامل تبلیغات از ديدگاه معلمان
سال تحصيلي 85-86
میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

ابعاد
1ـ برپایی ستادهای مختلف انتخاباتی در
نقاط گوناگون شهر توسط کاندیداها

3/8870

0/96291

301

2ـ تنویر افکار عمومیتوسط احزاب و تشکلها
3ـ حضور گسترده و مؤثر مطبوعات

3/3355
3/8970

1/04739
1/04850

301
301

و جراید در معرفی کاندیداها
4ـ نصب پوستر ،عکس ،شبنامه و غیره

3/8870

1/2658

301

در اماکن مختلف توسط کاندیداها
3/9801

5ـ اطالعرسانی صادقانه صدا و سیما

1/00645

301

در روشن ساختن افکار عمومی
3/7542

6ـ برپایی جلسات و سخنرانیهای سیاسی

توسط کاندیداها

1/09210

301

جدول شماره ( :)10مقایسه میانگین تأثیر ابعاد تبلیغات بر میزان مشارکت از ديدگاه معلمان
سال تحصيلي 85-86
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منبع
بین ابعاد
تبلیغات

مجموع مجذورات
82/541

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارF

5

16/508

18/736

سطح معناداری
0/0001

در جدولهای باال مشخص است که همه ابعاد عامل تبلیغات بر مشارکت مردم تأثير دارند که بیشترین میزان
تأثیر متعلق بهحضور گسترده و مؤثر مطبوعات و جراید در معرفی کاندیداها و کمترین میزان تأثیر متعلق بهبرپایی
جلسات و سخنرانیهای سیاسی توسط کاندیداها میباشد .تفاوت بین این میانگینها در سطح  0/0001معنادار
بهست آمد.
سؤال  :6كدام يك از ابعاد عوامل فوق بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياستجمهوري
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برای بررسی این سؤال از روش آماری تحلیل واریانس طرحهای تکراری استفاده شد .نتایج بهدست آمده در
جدولهای  11و  12آمده است.
جدول شماره ( :)11میانگین ،انحراف استاندارد و فراوانی تأثیر عوامل مورد مطالعه
عامل

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

1ـ آگاهی سیاسی

3/5943

0/81182

461

2ـ آزادی سیاسی

3/4540

0/82496

461

3ـ رقابت سیاسی

3/5767

0/73765

461

4ـ سالمت انتخابات

3/6179

0/84225

461

5ـ تبلیغات

3/7901

0/57412

461

جدول شماره ( :)12مقایسه میانگین تأثیر عوامل مورد مطالعه بر میزان مشارکت
منبع
بین عوامل
سیاسی مؤثر

مجموع مجذورات
17/498

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدارF

سطح معناداری

4

4/375

19/595

0/0001

بر طبق جدول باال از نظر معلمان ،تبليغات انتخاباتي بیشترین تأثیر و آزادي سیاسی کمترین تأثیر را بر میزان
مشارکت مردم در انتخابات داشته است .تفاوت بین این میانگینها در سطح  0/0001معنادار شد.

نتيجهگيري

		1. Walker

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

بررسي تأثير ابعاد آگاهي سياسي بر ميزان مشاركت مردم
از ميان ابعاد مختلف آگاهي سياسي ،آگاهی مردم از اهمیت مشارکت افراد جامعه در انتخابات بیشترین ميانگين
وشناخت دقیق احزاب و گروهها کمترین میزان تأثیر را بر میزان مشارکت دارد .در خصوص نتيجه بهدست آمده
ميتوان چنين استدالل كرد كه انتخابات يكي از محملهاي حضور سرنوشتساز مردم در عرصههای اجتماعي و
سياسي است كه براي انتخاب سياسي شهروندان برگزار ميگردد و آگاهي مردم از نقش مجلس شوراي اسالمي
ميتواند ضمن زمينهيابي براي مشاركت گسترده آنان در سرنوشت سياسي و اجتماعي خود ،افراد حقيقي را در حوزه
سياسي بهآنان بشناساند.
والکر ،1علت مشارکت اندک جوانان در امور سياسي را پايين بودن شناختهاي ضروري براي مشارکت مؤثر
در امور سياسي ميداند .وي رشد آگاهي را بهعنوان مدخلي براي امور سياسي معرفي ميکند ،فراگيري مشارکت
و بهدست آوردن ابزار مشارکت براي خروج از حالت بيقدرتي و محروميت ضروري است .بهنظر وي مشارکت در
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بررسی دیدگاه معلمان شهر فیروزآباد نسبت بهعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوری
()19

امور سياسي قانوني براي نسل جوان بهدليل نبودن فرصتهاي مناسب مشکلتر شده است.
تسلط بر مباحث سياسي و تحليل درست وقايعي كه هر روز در وادي سياست اتفاق ميافتد ،از جمله اموري
است كه مردم بايد نسبت بهآن آگاهي داشته باشند .همچنين انتظار ميرود كه هر شهروند از بينش سياسي كافي
برخوردار بوده تا بتواند جريانات سياسي حاكم بر كشور خويش را خوب بشناسد ،خوب تحليل كند و در نتيجه
بهخوبي تصميمگيري نمايد.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

تجارب بهدست آمده از چگونگي و نحوه مشاركت مردم در انتخابات حاكي است كه اگر اين مشاركت توأم
با آگاهي و شناخت كافي نباشد ،نقض غرض گرديده و چه بسا باعث سرخوردگي و نارضايتي مردم از انتخابات و
نوميدي از حكومت گردد .بنابراين آنچه ميبايست مورد تأكيد و تصريح قرار گيرد مشاركت توأم با آگاهي و انتخاب
برنامهها و سياستهاي افراد ،احزاب و گروههاست .اين نوع مشاركت از ابتدا خط مشيها و سياستها را مشخص
کرده و در حقيقت تعهدنامه و ميثاقي است بين انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و معياري براي سنجش ميزان
موفقيت و عمل در جهت تحقق خواستههاست .مشارکت تودهای و احساسی و بدون شناخت عمیق نسبت بهاهدافی
که در موقع انتخابات ارایه گردیده موجب میشود عدهاي با سوءاستفاده از احساسات و عواطف مردم شعارهایي را
مطرح و بهقول معروف موجسواري نموده كه شايد هيچگونه اعتقادي بهاين شعارها و گفتهها نداشته و يا آنچنان
بلندپروازانه و ايدهآليستي باشد كه هيچگونه زمينهاي براي تحقق آن نباشد ،اظهارنظرهایي همچون كانديداها دروغ
ميگويند ،هدف فقط اخذ رأي و رسيدن بهقدرت است ،همه سر و ته يك كرباس هستند و  ...حاصل اين نوع
مشاركت (مشاركت ناآگاهانه) بوده كه عالوه بر نوميدي و دلزدگي ،جهتگيري متضاد و متناقض رأيدهندگان را
سبب ميگردد .بهعنوان مثال ممكن است در انتخابات بعدي افراد و جناحهايي با موضع كام ً
ال مخالف انتخابات
قبل را برگزينند.
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بررسي تأثير ابعاد آزادي سياسي بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
نتايج بهدست آمده حاكي از آن بود كه بیشترین تأثیر متعلق بهبُعد آزادی مطبوعات و رسانهها و کمترین تأثیر متعلق
به امکان تشکیل گروههای سیاسی غیردولتی در چارچوب قانون است.
اينكه مردم تا چه اندازه در حاكميت سهيم و تأثيرگذارند ،از بحثهاي اساسي و مهم علوم سياسي است و
ميتوان نوع حكومتها را با توجه بهنقش و تأثيري كه مردم در اداره آنها دارند توصيف و تقسيمبندي كرد و
مصداق بارز و مهم تعيين سرنوشت انتخاب نوع حكومت و نيز تأثيرگذاري در روند تصميمگيري و سياستگزاريهاي
عمومي است.
حضرت امام خميني (ره) انتخاب كردن و انتخاب شدن را از حقوق اوليه انسان ميداند ،لذا از نظر ايشان آدمي
آزاد است تا در (محيطي آزاد) و (بدون هيچگونه فشار ،زور ،تهديد و تطميع) در انتخابات شركت جويد .از اينرو
حكومت آرماني امام حكومتي است كه او ًال :ماهيت ًا مانع آزاديهاي مدني مردم نباشد (نفي سلطنت) و دوم ًا :بهچنين
آزاديهايي ،در چارچوب حقوق بشر و شريعت اسالم احترام گذارد و از آنها محافظت نمايد.
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شهيد بهشتي در اين زمينه ميگويد :بهترين تعريف براي انسان ،اين است كه انسان جانداري است آگاه و
انتخابگر .حال باانتخاب خود چه ميكند؟ او با اين انتخاب آينده و سرنوشت خود را ميسازد .سرنوشت انسان با
انتخاب آگاهانه او ساخته ميشود)20(.
حق آزادی و امنیت بهمانند دو حق مهم شهروندی از جمله موضوعات مهمی است که کلیه نظامهای سیاسی
با آن مواجه هستند .میثاق بینالمللی  27مادهای حقوق مدنی و سیاسی انواع حقوق و آزادیها را تشریح و
تعریف نموده و تعهدات صریح و مطلقی بر عهده دول عضو گذارده است ،از جمله در ماده دو میثاق مقرر میکند
«دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در
قلمرو تابع حاکمیت خود بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده سیاسی یا عقیده
دیگر ،اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ،ثروت ،نسب و یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند» .همچنین در
ماده نوزده میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان میدارد1 :ـ هیچکس را نمیتوان بهخاطر عقایدش مورد بازخواست
قرار داد2 ،ـ همگان باید از حق آزادی بیان برخوردار باشند.
بهاستناد بند يك این ماده آزادی عقیده هیچ محدودیتی را نمیپذیرد و نمیتوان با توسل بهمفهوم امنیت ملی
()21
برای آزادی بیان محدودیت قائل شد.
فرانس نویمان 1در کتاب «آزادی و قدرت و قانون» عناصر سازنده مفهوم آزادی را سه عنصر میداند ،عنصر
اول قانون میباشد .وی معتقد است آزادی در مرتبه اول و قبل از هر چیز فقدان منع و جلوگیری میباشد که
این برداشت پایه و مایه نظریه لیبرال درباره آزادی است و همان صورتی است کههابز ،الک ،منتسکیو و کانت
بهآن پرداختهاند که میتوان آن را آزادی منفی یا حقوقی تعریف کرد .جنبه منفی آزادی هنگامی که بهسیاست
منتقل میشود ،بهضابطهای میانجامد که فرد را در برابر دولت قرار میدهد ،یعنی قانون از فرد در برابر دولت دفاع
میکند .رکن و عنصر دوم آزادی سیاسی از نظر نویمان ،رکن شناختی آزادی است که شکلگیری این رکن همراه

1. Noyman
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با گامهای اساسی است که از زمان اپیکوروس تا هگل و مارکس برداشته شده است ،اما بهنظر نویمان ،رکنشناختی
آزادی نیز همانند رکن قانونی بهتنهایی نمیتواند جامع و مانع تلقی گردد و آزادی شناختی اراده اساسی انسان را
برای رسیدن بهآزادی نادیده میگیرد و از اینرو بهرکن دیگری بهنام رکن ارادی نیاز است و منظور از این رکن آن
است که آدمی جز با کوشش خویش بهآزادی نمیرسد ،نه خداوند بهاو آزادی عطا میکند و نه تاریخ ،وی نتیجه
()22
میگیرد که ثبات نظام دموکراسی بهاین سه رکن بستگی دارد.
در ماده  21اعالمیه حقوقبشر در سه بند بهحقوق سیاسی افراد اشاره و تحقق آنها را منوط بهمشارکت سیاسی
میداند و تصریح میکند1 :ـ هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم در انتخاب
نمایندگان شرکت جوید2 ،ـ هر کس حق دسترسی مساوی بهخدمات عمومیدر کشور را دارد3 ،ـ اساس قدرت
حکومت ،اراده مردم است این اراده باید در انتخاباتی ادواری و سالم ابراز شود که با حق رأی همگانی و مساوی و
()23
با رأی مخفی صورت گیرد.
منظور از آزادیهای سیاسی ،نبود هیچ مانع و رادعی در راه انتخاب آزادانه و شرکت مردم در تعیین سرنوشت
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و مقدرات خویش است .بدون وجود آزادی سیاسی در ارایه دیدگاهها و نقطهنظرات افراد و گروهها و نامزد شدن
جریانات سیاسی و کاندیداهای سالیق مختلف در چارچوب قانون ،ضرورت و فلسفه مشارکت زیر سؤال است ،چرا
که یکی از اهداف عمده مشارکت عالوه بر مشروعیت دادن بهنظام و حکومت ارایه دیدگاهها و انعکاس خواستههای
مردم است و در نتیجه دیدگاه اکثریت ،راهنمای عمل و برنامهریزی برای سیاستگذاران و دولتمردان است و این
مهم در صورتی محقق خواهد شد که نمایندگان سالیق مختلف آزادانه برنامهها ،اهداف و دیدگاههای خویش را
بازگو نموده و بهقول معروف ،خود را در معرض انتخاب و نقد مردم قرار دهند و تنها در این صورت است که نظام
و حکومت از بروز تغییرات ناگهانی و انقالبها مصون و خواستهها و نیاز ملی مردم بهصورت مسالمتآمیز زمینه
بروز و ظهور پیدا مینماید .در حقیقت انتخابات سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از نابسامانیها و انقالبهاست که
هزینههای بسیاری را در جوامع موجب میگردد.
با توجه بهمطالب گفته شده ،رشد فکری تنها در سایه آزادی تبادل آراء و نظرها میسر است و آزادی در طرح
اندیشهها نتیجه انعطافپذیری و ظرفیتسازی نظام سیاسی است و چنانچه نظام سیاسی بهارزشها ،احساسات و
قضاوتهای افراد تحت حکومت بیاعتنا باشد ،پایههای مشروعیت و مقبولیتش سست خواهد شد .از آنجا که در
دنیای مدرن با توجه بهرشد شهرنشینی و کثرت جمعیت چگونگی تحقق مذاکره و تنظیم مسالمتآمیز امور نیازمند
سا زوکارهایی است که بتواند این مهم را فراهم آورد ،دادن حق رأی محدود و سپس همگانی و ایجاد راهکار
انتخابات برای هدایت آراء و نظرات مردم بدون خشونت بخشی از سیاست در دنیای مدرن است .آزادي بهعنوان
يك حق بهانسان اعطا شده كه ميتواند حضور گسترده و مؤثر مردم در عرصههاي مختلف اجتماعي و سياسي
را شامل شود و از آنجا كه انتخابات مهمترين شكل مشاركت سياسي مردم در جامعه است ،بنابراين آزادي مردم،
حضور گستردهتر مردم را در اين صحنه ب ه همراه خواهد داشت.
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بررسي تأثير ابعاد رقابت سياسي بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
همچنانكه نتايج نشان داد بهاعتقاد معلمان ،نهاد سیاسی مؤثر بهمنظور نظارت و کنترل بر کارکرد رئيسجمهور
مهمترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم دارد.
پشتوانه مردميدر انتخابات يكي از لوازم اصلي مردمساالري در جامعه اسالمي است و بههر ميزان كه اين
پشتوانه در صحنه انتخابات و ديگر صحنههايي كه تجلي حضور مردم در انتخابات است ،افزايش يابد ،اقتدار و توان
نظام براي برخورد با مشكالت ،ايستادگي در برابر مشكالت خارجي و اعتماد بهملــــت براي تحقق آرمانهاي
انقالبي و اسالمي محقق خواهد شد.
وجود رقابت سالم و جدي ميان نامزدهاي انتخاباتي و احزابي كه ميتوانند در اين صحنه فعال باشند عامل
مؤثر در افزايش مشاركت مردم در بُعد سياسي است .اگر رقابت جدي ،غيرصوري و سالم و نيز عاري از هرگونه
تقلب و شائبه باشد و احزاب در جهت تخريب هم قدم برندارند ،ميزان مشاركت مردم افزايش خواهد يافت و مردم
نيز بهنتيجه انتخابشان اميدوار ميشوند .اگرچه جامعه ،هنوز گرايش حزبي بااليي ندارد ولي اگر احزاب در جهت
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منافع ملي حضور فعالي داشته باشند و با عنايت بهمطالبات مردم در صحنه انتخابات موضعگيري كنند ،نقش
تعيينكنندهاي در افزايش حضور مردم خواهند داشت .نخستين گام در جهت تمهيد و تدبير اين زيرساختهاي
فرهنگي آن است که گروههاي سياســـي بياموزند بهجای نابود ساختن يکديگر ،ديدگاهها و نظريهها و انديشههاي
خويش و ديگران را مورد نقادي و ارزشيابي قرار دهند و بکوشند در اين مسير ،بهآرايي شايستهتر و کارآمدتر دست
يابند تا زمينه مساعدتري را براي رشد استعدادها و فعاليت يافتن امکانات بالقوه فراهم آورند؛ اين يعني ،گفتگوي
ميان احزاب و بازيگران سياسي و اين نيز اعتدال سياسي است .ترديدي نيست که صرف ًا در پرتو اين اعتدال و گفتگو
ميتوان آستانه تحمل سياسي را در ميان احزاب افزايش داد و همزيستي مسالمتآميز احزاب سياسي را بر نوعي
توافق مبتني کرد و نهايت ًا عرصه و بستر مدني براي جاري و ساري شدن رقابتهاي سياسي فراهم آورد.
بنابراين در شرايط کنوني بايد1 :ـ در جهت هرچه شفافتر و روشنتر مواد قانوني بکوشيم2 .ـ تمهيداتي
براي تضمين ثبات ،ماندگاري و پويايي قانون بينديشيم3 .ـ از سياستزدگي و عاطفهزدگي قانون پرهيز کنيم4 .ـ
بکوشیم فرهنگ قانونگرايي را در ميان خود رايج و نهادينه نماييم.
بررسي تأثير ابعاد سالمت انتخابات بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
نتايج نشان داد كه از ميان ابعاد مربوط بهعامل سالمت انتخابات ،بهکارگیری افراد شایسته و امین در برگزاری
انتخابات بيشترين تأثير را بر ميزان مشاركت مردم داشت.
برای انتخابات آزاد و بیطرفانه معیارهای جهانی وجود دارد ،اما فرهنگ سیاسی چگونگی تفسیر این موازین
را تعیین میکند ،بهعنوان مثال تعاریف رفتار اخالقی و غیراخالقی میتواند مختلف باشد .آموزش ،جامعهپذیری،
اشتغال و فرهنگ همگی بر نحوه فهم رفتارها و قضاوت درباره آنها مؤثر است.
برخی کشورها تفاوتهای فرهنگی و سیاسی را در تنظیم قوانین و مقررات انتخاباتی خود لحاظ کردند بهعنوان
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مثال قانون انتخابات مکزیک ،فعالیت رهبران مذهبی برای ترغیب رأیدهندگان بهنفع یا زیان نامزدهای انتخاباتی،
حزب سیاسی یا تشویق بهشرکت نکردن در انتخابات را جرم تلقی میکند .سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان
مللمتحد بهبسیاری از کشورها برای آزادی و سالمت انتخابات مساعدت مینماید و معمو ًال کمکهای متنوعی
از جمله هماهنگی و اعزام ناظران بینالمللی ،کمکهای فنی ،سازماندهی و مدیریت روندهای انتخاباتی ،ارایه
مشاوره ،کمک بهنهادهای مسئوول برگزاری انتخابات و کمک بهاصالح قوانین و مقررات انتخاباتی نموده است.
امروزه بهمدد گسترش رسانههای جمعی جهانی و پدیده جهانی شدن نظارت بر انتخابات در سراسر دنیا آسانتر
گردیده و برداشت جهانی از انتخابات آزاد و بیطرفانه پدید آمده است و کشورها از طریق اینترنت ،ایستگاههای
تلویزیونی بینالمللی ،تجارت و مسافرت مردمان کشورهای غیردموکراتیک را از نظامهای سیاسی بدیل آگاه
میکنند و دموکراسی بههنجاری جهانی و اصول انتخابات آزاد و بیطرفانه بههدفی بینالمللی تبدیل شده است،
اگرچه با وجود همه سا زوکارهای برگزاری انتخابات آزاد و بیطرفانه تقلبات و فساد انتخاباتی همچنان وجود دارد و
تالش برای کاهش فساد و تقلبهای انتخاباتی جهت برگزاری انتخابات آزاد و بیطرفانه باید مورد تأکید بیشتری
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قرار گیرد و بهعنوان روشی برای مشارکت سیاسی دموکراتیک همه شهروندان صرفنظر از جنس ،نژاد و قومیت یا
پیشینه سیاسی و اقتصادی آنها بهکار گرفته شود ،چرا که حق انتخابات سالم و آزاد بنا بر مفاد قوانین و میثاقهای
()24
بینالمللی یکی از حقوق اساسی بشر است.
از جمله معیارهای مهم در سالمت انتخابات و مشارکت مردم ،میزان اعتماد مردم بهدولتمردان و مجریان انتخابات
است که در این روندباید روحیه اغماض و مدارای سیاسی ،رشد آگاهی ملی ،مشارکت فعاالنه مردم در امور سیاسی،
درجه توافق و اجماع سیاسی ،وجود نهادهای دموکراتیک ،رفتار مساواتگرایانه و مستقل و نیز خودآگاهی و کنترل
()25
را بهعنوان پیشنیازهای دموکراسی و اعتماد متقابل مورد توجه قرار داد.
سالمت انتخابات جزو ذات اصول دموكراسي و بخش جداييناپذير هر انتخابات آزاد و بيطرفانهای است.
بدون سالمت انتخابات هيچ تضميني براي انعكاس يافتن خواستههاي رأيدهندگان در نتايج انتخابات وجود
ندارد .دستيابي بهرقابت منصفانه و آزادي رأيدهندگان در انتخابات مستلزم شرايط و عواملي است كه از آن جمله
ميتوان1 :ـ احترام بهاصول دموكراسي انتخاباتي 2ـ موازين اخالقي راهنما 3ـ حمايتهاي نمادي 4ـ كاركرد
درست 5ـ اجــــراي مستمر و 6ـ شفافيت را نام برد.
انتخابات براي يك نظام سياسي ميتواند هم كاركرد ثباتساز و تقويتكننده و هم كاركرد امنيتزا داشته باشد.
انتخابات سالم و نهادمند ،مكانيزمي مؤثر در تقويت مشروعيت داخلي و خارجي نظام سياسي ،گردش مسالمتآميز
و آرام قدرتمداران ،پويايي فرآيند و عرصه سياسي و پيوند مردم و حكومت ميباشد ،لذا عواملي كه مانع چنين
انتخاباتي باشند ،ميتواند عكس اين كاركردها را براي نظام سياسي بهارمغان آورد .از جمله مواردی که سالمت
انتخابات را تهدید میکند عبارتند از :اعمال نفوذ مجریان انتخابات ،خرید و فروش آرای مردم ،تهدید و تطمیع
رأیدهندگان ،اعمال سلیقه در تأیید یا رد صالحیت کاندیداها ،تقلب در انتخابات و ...
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بررسي تأثير ابعاد تبليغات بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات
نتايج بهدست آمده از تأثير حضور گسترده و مؤثر مطبوعات و جراید در معرفی کاندیداها بر ميزان مشاركت
حكايت داشت .وسايل ارتباطجمعي از جمله مهمترين عوامل تشكيلدهنده افكار عمومي هستند .با توجه بهداليل
اختالفهای مردم در نحوه يادگيريهاي سياسي ،رسانهها (وسايل ارتباط جمعي ،مطبوعات ،جرايد و …) در
آگاهسازي و دل مشغولي رأيدهندگان نسبت بهمسايل معين ،كانديداها و اهداف آنها اهميت دارند .همچنین
رسانهها در شناساندن موضع كانديداها و آموزش مستقيم منشها و افكار بهمردم مؤثرند.
از طريق رسانهها ،افكار عموميتحت تبليغات قرار ميگيرند و در مواردي يك قالب فكري از پيش تعيين شده
بهوجود ميآيد كه همواره و بهطور مستمر مورد توجه مؤسسات تجاري ،بازرگاني ،جمعيتهاي سياسي و احزاب و
جناحهاست .رسانهها (مطبوعات) ميتوانند از يك طرف ناشر افكار عمومي و از سوي ديگر راهنماي همان افكار
باشند و خود را نماينده مردم نيز بدانند.
نتايج تحقيقات انجام شده در کانادا نشان ميدهد که حضور وسايل ارتباطجمعي محلي ،بر ميزان مشارکت
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سياسي تأثير دارد .اين رابطه در نواحي روستايي مثبت بوده و باعث افزايش مشارکت سياسي شده است  .وسايل
ارتباطجمعي با توجه بهاندازههاي متفاوت محيطهاي شهري ،اثرات مختلفي داشته که خود منجر بهايجاد انواع
گوناگوني از مشارکت سياسي شده است .مطبوعات ميتوانند شورشگران را آرام سازند يا مردم را تحريك كنند،
()26
سياست دولتها را تغيير دهند و تاريخ ملتها را رنگي ديگر ببخشند.
ديداري در پژوهشي که درباب انتخابات هفتمين دوره رياستجمهوري انجام داده است ،اينگونه نتيجهگيري
مينمايد که بين ميزان پيامهاي تلفني مثبت در مورد نامزدها و تعداد آرايي که کسب کردهاند رابطه مستقيم وجود
()27
دارد .اين مطالعه از تأثير مطبوعات بر جهتگيري سياسي و اداره افکار عمومي حکايت دارد.

از نظر معلمان تبليغات انتخاباتي بیشترین تأثیر و آزادي سیاسی کمترین تأثیر را بر

میزان مشارکت مردم در انتخابات دارد

اهمیت تبلیغات و نقش آن در افزایش مشارکت و جهتگیریهای انتخاباتی بر هیچکس پوشیده نیست ،بهویژه با
توجه بهپیشرفت و گسترش ابزارها و وسائل تبلیغاتی روز بهروز بر نقش و تأثیر آن در جذب مخاطبان گستردهتر
و افزونتر میگردد تا جایی که برخی معتقدند نقش اصلی و بیبدیل در جذب و جهتگیری مشارکت مردم
توسط تبلیغات صورت میگیرد .مک کمبز 1و شاو 2با کسب نتيجه مطلوب رابطهای تنگاتنگ و بسيار قوی بين
برجستهسازی 3رسانهها از مسايل و برجستهسازی رأیدهندگان از اين مسايل پيدا کردند که گويای نفوذ رسانهها بر
رأیدهندگان يا حساسيت رسانهها بر دلواپسیهای رأیدهندگان يا هر دو بود .آنها نتيجهگيری کردند که رسانهها
و مطبوعات بر شناخت و معرفت و آگاهیهای عمومی بخصوص روی برجستهسازی موضوعهای مختلفی که
رأیدهندگان بر آنها نظر دارند اثر جمعی بارزی دارند.
رسانههای عمومی (صدا و سیما) ،مطبوعات ،بيلبردهاي تبلیغاتی و ابزارهای مخابراتی همه و همه ضمن

1. MCCombs
2. Shaw
3. Agenda Setting
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کاهش فاصله مردم و مناطق دوردست با انعکاس سریع وقایع و رویدادها در تنویر افکار عمومی و جهتدهی آن
وظیفهای خطیر را بهعهده دارند .هرچند همزمان با گسترش ابزارهای تبلیغاتی و ایجاد پیچیدگیهای ظریف در آن
سوءاستفاده از آنها نیز افزایش یافته است و از طرفی واقعیتها قلب و بهشکل وارونه بروز مینماید ،بدینترتیب
بیاعتمادی عمومی افزایش یافته و حربه و ابزاری برای سرمایهداران و کارتلهای بزرگ کاپیتالیسم در طراحی،
نقش دادن و مهندسی افکار عمومی خواهد شد .با این همه ،نکته غیرقابل انکار این است که هیچکدام از این موارد
و همچنین موارد مشابه نتوانسته از نقش و تأثیر تبلیغات بر مشارکت مردم در انتخابات بکاهد.
الزم بهتوضيح است كه عوامل مورد بحث در اين تحقيق را نميتوان بهراحتي از يكديگر تفكيك نمود .تأثير
هركدام از اين عوامل بر ميزان مشاركت مردم به خوبي مشهود است و تمايز هركدام از عوامل فوق صرف ًا بهمنظور
مطالعه بهتر و عميقتر آنها صورت گرفته است .در مجموع ميتوان چنين استنباط كرد كه تبليغات انتخابات
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زمينه ساز تحقق آگاهي سياسي ،آزادي سياسي ،رقابت سياسي و سالمت در عرصه انتخابات است .نتايج به دست
آمده از نظرمعلمان نيز مويد همين مطلب است.

پيشنهادات

با توجه بهنتايج بهدست آمده پيشنهاد ميشود كه:
الف) بر اثر رابطه متفاوت ميان نظام اجتماعي و نظام سياسي يك رشته فرصتها و بسترهاي مشوق مشاركت
سياسي پديد آيد.
ب) زمينه مشاركت و رقابت سياسي مستمر و مسالمتآميز در درون گروهها و نهادهاي سياسي ايجاد شود.
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ج) وجود رقابت سياسي شرط الزم و اوليه وصول بهتوسعه سياسي است و خود در واقع ميتواند متضمن مشاركت
سياسي باشد .با توجه بهاين مهم بايد زمينهاي فراهم گردد تا هر يك از احزاب بتوانند با ارایه روشهاي
توسعهمند خود جايگاه خويش را در بين مردم بشناسند.
د) برگزاري انتخابات سالم ،غيرصوري و نيز عاري از هرگونه تقلب و شائبه موجب افزايش ميزان مشاركت مردم
شده و آنان را بهنتيجه انتخابشان اميدوار ميكند.
هـ) اعتمادسازي متقابل ميان مردم و حكومت بهوجود آيد.
و) قانونمندي مجريان ،برگزاري انتخابات سالم ،حساسيت در اخذ رأي ،شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات،
رسيدگي دقيق بهبررسي صالحيت و سرعت و دقت در انجام كار نظارتي ايجاد شود.
ز) تمهيدات الزم جهت حضور گسترده مطبوعات و جرايد در معرفي كانديداها فراهم شود.
ح) آزاديهاي الزم بهمطبوعات و رسانهها در جهت اطالعرساني صادقانه بهمردم اعطا شود.
ط) افكار عمومي در جهت اهميت مشاركت افراد جامعه در امر انتخاباتروشن شود.
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