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 جوانان یاسیس عملکرد یفیک مطالعه :ک پارادوکس جذب و دفعیدر  یاسیامر س

  زدیشهر در 

  

  ١سیدعلیرضا افشانی

  ٢خواهزینب هاشمی

 ١٧/١/١٣٩٨: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢١/٢/١٣٩٨:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

بـه  . شـده اسـت  انجام یزد  شهر جوانانِ یاسیمشارکت و حضور س  نحوهپژوهش حاضر با هدف کاوشی بر 

ه شـد  يسـاز  ادهیانجام و پ ییها مصاحبه ،يریکرد تفسیو بر اساس رو یفیبا استفاده از روش ک همین منظور،

 اشـتراوس  گرایی عینی رویکرد قرارگرفت که با استفاده مورد اي زمینه شناسی، نظریه روش طراحی در .است

بـه   هـا از آن نفـر  20زد بودنـد کـه   یهدف پژوهش، جوانان شهر   جامعه .دیل گردیها تحل تیروا ،کوربین و

بر اسـاس   .داز استخراج گردییاطالعات مورد ن قیعم  ق مصاحبهیهدفمند انتخاب و از طر يریگ روش نمونه

احساس عـدم  ( يا نهیط زمی؛ شرا)یاحساس عدم اثربخش، یاسیس يو رأ یفقدان آگاه( یط علیشراها،  افتهی

؛ باعـث  )یامتناع از برچسب حزب، یشخص يها توقف در مشغله( يا ط مداخلهیو شرا) یغاتیفشار تبل، تیامن

ـ بر  که عالوه استشده  "یاسیأس سیو  یخموش" دهیش پدیدایپ هـدف   جامعـه  افـراد  یتفـاوت  یترجمان ب

نظام سیاسی و فضـاي  ( ساختار یدگیو ناد یتوجه یب یتجل ینوعبه ، یاسیس يها تیو فعال مسائل نسبت به

ـ ا .بـوده اسـت   خود )یزدکنندگان در جایگاه شهروندان شهر مشارکت(ن به مطالبات عامال) شهريحاکم  ن ی

در و  انفعال اعتراض گونـه  و یاسیانفصال از کنش و نگرش س: یی همچونده منجر به انتخاب راهبردهایپد

ـ  مشارکت سـرد در انتخابـات   و یاسیدان سیدر م یو ناتوان يدیحس ناامنظیر ییامدهایبروز پ تینها ن یدر ب

  .جوانان شده استاین 

 

  دزی شهر و ، جوانانیاسی، دفع سیاسیجذب س ،یاسیحضور س :واژگان کلیدي
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   مقدمه

 پایـدار  هـاي  ارزش اسـتحاله  و جمعـی  اخالقیـات  فرسـایش  براي را زمینه ،آن خصوصیات و مدرن دوران 

مدرنیتـه،   شـروع  هنگـام  از و اسـت  نمـوده  فـراهم  تفـاوت  بـی  و سـرد  هـاي  انسان یافتن پرورش و انسانی

 و شـهرها  در ساکنین میان همبستگی عدم :جمله از آن اجتماعی کالبد در شهري شدید و مزمن هاي بیماري

 عـدم  و تفـاوتی  بیگـانگی، بـی   و تـوجهی، فردگرایـی   بی و آنان، دوري میان مشترك احساس و درك فقدان

 از. اسـت  نمـوده  ابهام دچار جدید شرایط در شهرها در انسانی توسعه قبال در را افراد، دانشمندان مشارکت

 است مشخص که طور همان. است تفاوتی جامعه، بی افراد سایر با فرد روابط در اختالل کننده منعکس مفاهیم

 اطـراف  مسائل به اعتنایی بی و عالقگی بی نوعی دچار افراد آن در که آورد می وجود به را شرایطی تفاوتی بی

 دگرخواهانـه  هاي اجتماعی، فعالیت پذیري  اجتماعی، مسئولیت هاي موقعیت در شدن درگیر از و هستند خود

 در تفـاوتی  بـی  شـامل  آن ابعـاد  و تفـاوتی  بـی . کننـد  مـی  پرهیز اجتماعی مسائل در مدنی و فعال درگیري و

 فرهنـگ  اجتمـاعی، در   پدیده یک عنوان گیري، بهرأي  در تفاوتی بی حتی و رفتار در تفاوتی مندي، بی عالقه

) 1955( روزنبرگ. کرده است پیدا عمومیت و شده شناخته اجتماعی مساله یک قالب در دنیا کشورهاي اکثر

 را اجتماعی مسائل به نسبت بیگانگی و اطراف، دلسردي محیط به نسبت ها آن توجهی بی و افراد گیري کناره

 بـوده  اجتمـاعی  اندیشـمندان    از بسیاري توجه مورد سیاسی و اجتماعی محافل در که داند می موضوعاتی از

 بـین  در پـوچی  احساس در نهایت و تفاوتی بی ساز بستر موارد این به نسبت توجهی بی که طوري بهاست؛ 

   ).50: 1389، و همکاران نادري به نقل از( آید می حساب به جامعه افراد

اي  پدیـده  عنـوان  بـه   ١تفـاوتی  بـی  رفتار ازشناسی  جامعه متون در آن يها زمینه بررسی و تفاوتی بی تعریف 

 شهرنشینی پیامدهاي از نیز و اجتماعی و سیاسی مشارکت برابر در مهم مانعی که شود می یاد شناختی آسیب 

 افسارگسـیخته  اجتماعی، افـزایش  ارتباطات فناوري، توسعه و صنعت رشد. رود می شمار به مدرن دوران در

 يهـا  فرهنـگ  خـرده  وهـا   فرهنـگ  شهرنشینی، همسـایگی  جمعیتی، گسترش بزرگ يها جمعیت، جابجایی

 انتخـاب  و رفتـار  شـدن  مـدرن، عقالیـی   زنـدگی  سبک در گرایانه محاسبه خشک منطق متفاوت، گسترش

 از محلـی  و گروهـی  يها هویت رفتن بین مذهبی، از اعتقادهاي و نهادها فردگرایی، ضعف ها، تشدید انسان

  ).60: 1391 ،يدیمج(یابد  می ارتباطتفاوتی  بی با نوعی به که است مسائلی کارشناسان دید

                                                           
1 Apathy 
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 در. انـد  جسـته  بهرهتفاوتی  بی تعریف رايب ٢درگیري و ١مشارکت چون مفاهیمی از نظران صاحب از شماري

. هسـتند تفـاوتی   بـی  معناي لیوان پر نیمه مفهومی، نمایاننده تضاد و تقابل دلیل به درگیري و واقع، مشارکت

اي  مؤلفـه  اختیـار  چون ، عنصريتفاوتی بی یا جویانه مشارکت رفتارهاي یابی ریشه و مفهومی بررسی در البته

 گذشته سده خواه تمامیت سیاسی نخبگان و حاکمان نگین زیر که اي  توده جوامع از شماري در .است کلیدي 

ترتیـب،   ایـن  بـه . بود دستوري و اجباري اي  مساله شهروندان اجتماعی گاه و سیاسی شد، مشارکت می اداره

کشـورها،   برخـی  بر حاکم کمونیستی یا فاشسیتی يها رژیم ترویجی هنجارهاي وها  ارزش نسبتتفاوتی  بی

   ).1385ولفرز، (شد  می تلقی امنیتی تهدیدي

 نـدارد، امـا   وجـود  اجمـاعی  اجتمـاعی هـاي   پدیـده  از بسیاري ، همچونتفاوتی بی بروزهاي  زمینه مورد در 

 عوامـل  عنـوان  زیـر  عوامـل  از دسـته  نخسـتین . کردبندي  طبقه دسته سه در را رفتاري چنین عوامل توان می

داشـتن،   دوست به خود، نیاز براي بودن لئقا اعتبار معناي به نفس عزت احساس. گیرد می قرار روانشناختی

 احسـاس  کنـار  در رفتـار  ایـن  مناسـب  و متقابل پاسخ دریافت و دیگران با خوب شدن، رفتار داشته دوست

هـاي   زمینه ازپذیري  لیتوومس حاکمیت، و و مدنی شهروندان، نهادهاي دیگر به اعتماداثرگذاري،  و کارایی

 توانـد  مـی ... و نبودن، غفلـت  قدرتی، مفید بیدرماندگی،  برابر، احساس در. است مشارکت براي الزم روانی

 اقتصـادي هاي  ظرفیت با و گردد می باز اجتماعی و اقتصاديهاي  زمینه به ،دوم دسته. بزند دامن را تفاوتی بی

 و کشـور، شـغل   اقتصـادي  نظام و ساختارهاي  شهروندان، ویژگی اجتماعی یا اقتصادي جامعه، پایگاه و فرد

... و  قـومی، نـژادي، زبـانی   هـاي   وابسـتگی  نیـز  و آموزش، آگـاهی  از برخورداري افراد، سطح درآمد میزان

قـدرت،   توزیـع  چگونگی رو این از و است جامعه سیاسیهاي  ویژگی به سوم، مربوط دسته. است پیوند هم

 در... و بیـان، احـزاب   دموکراسـی، آزادي  قـدرت، وضـعیت   کسـب  کشور، قواعد قانونی و سیاسی ساختار

   ).62: 1394 پور، انیک و زاده یقاض(گیرد  می قرار بررسی مورد مشارکت یاتفاوتی  بی یابی ریشه

 بیـان  اجتمـاعی، بـه   تفـاوتی  بـی  منفـی  کارکردهاي داشتن نظر در اجتماعی، با علوم متخصصان از بسیاري 

 بـراي  را متعددي و مرتبط مفاهیم پردازان نظریه و اند  پرداخته رابطه این در اجتماعی تفاوتی بی مسئله اهمیت

 تفـاوتی  بـی  و اجتمـاعی  احساسـی  بـی  یـا  تفاوتی بی آنها ترین مهم جمله از که اند کرده هئارا بیگانگی مفهوم

 عـدم  به افراد تمایل لهئمس به ،»است تهدید نوعی تفاوتی بی« که عنوان این با نل و گانول مک. است سیاسی

   ).1377لوگان،  مک(اند   کرده اشاره مسئولیت پذیرش و امور در دخالت

                                                           
1 Participation 
2 Involvement 
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 ایجـاد  باعـث  دهـد  می رخ بیگانگی تأثیر تحت که اجتماعی مختلف هاي وگروه افراد اعتنایی بی و دلسردي 

 دچـار  و بدبین اجتماعی فرآیندهاي به نسبت اجتماعی شبکه اعضاي و شده اجتماعی ساختار در شکنندگی

 که فردي لذا. شوند می اجتماعی ارتباط هرگونه از دور به اجتماعی انزواي و آینده به نسبت ناامیدي بیماري

 لکنـد، احتمـا   مـی  خصـومت  احساس خاص طور به سیاسی -اجتماعی نظام و عام طور به جامعه به نسبت

 یـا  و بپیوندنـد  هسـتند  تفاوت بی کامالً که افرادي صف به و کرده گیري کناره مشارکت انواع همه از که دارد

 یـا  و فـردي  توانش به نسبت توجهی بی ،رو این از. باشند نداشته جامعه، مشارکت مختلف سطوح در اینکه

 عامـل  یـک  عنـوان  بـه  انسـان  که بود خواهد محیطی یا ساختار هر فروپاشی عامل اجتماعی عناصر گروهی

  ).61: 1391 ،يدیمج از نقل به(نگیرد  قرار توجه مورد گیري تصمیم قدرت داراي و اثرگذار

 شمار به ملی توسعۀ و اجتماعی و سیاسی مشارکت راه در مانعی و شناختی آسیب اي پدیده اغلب اعتنایی بی 

 اجتمـاعی  توسعۀ مهم شرط ،اجتماعی زندگی مختلف قلمروهاي در شهروندان وسیع مشارکت اگر. رود می

 در اثرگـذار  عـاملی  توان می را اعتنایی بی شیوع و شهروندان مشارکت شود، عدم تلقی سیاسی و اقتصادي و

-نـه یاز ارکان و زم یکی یاسیمشارکت و حضور س ،انین میدر ا). 1384ب، یکرا(کرد  قلمداد نیافتگی توسعه

حضـور و   نحوه شده است یسع زین وهشن پژیشود که در ایک کشور محسوب میشرفت یو پ توسعه يها

ق حاضـر  یـ ن جهـت هـدف تحق  یاز ا. ردیقرار گ یمورد بررس شوندگان مربوطهمصاحبهمشارکت  یچگونگ

 باشدییزد م شهر جوانان آن در جامعه گیري شکل يها زمینه و یاسینگرش و کنش س نوع و نحوه شناسایی

 یـا  تقویـت  را )جامعه مربوطـه (جوانان  میان در یاسیمشارکت س شرایطی ابد چهیو به دنبال آن است تا در

بـه  ؟ خود دارنـد  يجامعه یاسیس ياز حضور در فضا یفیکنندگان چه تعرن مشارکتیهمچن .کند می تشدید

در  یـزد  اسـتان  جوانـان  حضـور  نوع و نحوه شناسایی حاضر، پژوهش کلی هدف توان گفتمی دیگربیانی 

بـا   مـرتبط  عوامـل  شناسـایی  یـزد و  اسـتان  جوانـان  عملکرد سیاسی مختلف ابعاد شناسایی فضاي سیاسی،

سـامان  حول چند سؤال محـوري   همچنین تحقیق حاضر. است یزد استان چگونگی فعالیت سیاسی جوانان

   :یافته است

 ؟هستند دخیل جوانان شهر یزد میان در عملکرد سیاسی گیري شکل در فرایندهایی چه   

 ؟است  شده جوانان میان در نوع خاصی از رفتار سیاسی بروز به منجر شرایطی چه   

 ؟کند می تضعیف یا تقویت را فعالیت سیاسی این جوانان شرایطی چه   

 ؟انددر مقابل امور سیاسی از خود نشان داده  واکنشی/کنش کنندگان چه مشارکت   
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  پیشینه پژوهش

چنان که سیدامامی و مددلو  ؛صورت گرفته استزیادي هاي داخلی و خارجی موضوع پژوهش این پیرامون

مطالعـه  : دالیل مشـارکت در یـازدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوري     «در پژوهشی با عنوان ) 1394(

 و معیارهـا   گیـري  شـکل  چگـونگی  و دهـی  رأي هاي انگیزه فهم هدف با »موردي رأي دهندگان شهر خوي

 غیرسیاسـی،  مردمـی  خـوي  شـهر  مـردم  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  خاص، نامزد انتخاب بر  هادالیل آن

 رأي انتخابات در عاقالنه انتخاب رویکرد برمبناي کل در که اند سنتی و مذهبی هاي گرایش با و کار محافظه

 انتخابـات  دوره خاص اقناعی هاي گفتمان و خاص وضعیت چارچوب در آنان عاقالنه انتخاب اما دهند، می

   .پذیرد می صورت

مطبوعات محلی و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات « با عنواننیز در پژوهشی  )1393( معصومی و محبان

بررسی نقش مطبوعات محلی شهر کرمان  به »شهر کرمان :یازدهمین دوره ریاست جمهوري؛ مطالعه موردي

نشـریات   نتایج نشان داد. پرداختندبر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوري 

نداشتند و مشارکت سیاسی افراد مـورد مطالعـه، تحـت     زمینهو مطبوعات محلی تأثیر چندان زیادي در این 

   .ت و مطبوعات محلی بوده استتأثیر عوامل و متغیرهاي دیگري بجز نشریا

تا  اندکردهسعی  »سیاسی سرمایه بر اثرگذار عوامل شناسایی« عنوان با اي مقاله در) 1393( همکاران و عبادي

 هاي سنجش سرمایه اجتماعی در سطح محلـه  ترین شاخص مهم ،ضمن بیان اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی

که از بین عوامل مـوثر  داد هاي این تحقیق نشان  یافته. ندکنگیري  معرفی و اندازه )مشهد 9هاي منطقه  محله(

وجود رابطـه بـین    .شرکت در مراسم مذهبی در محله باالترین تاثیر را دارد ،گیري سرمایه اجتماعی بر شکل

بین همگونی افراد در محله . هاي محل زندگی افراد نیز تایید شد سرمایه اجتماعی با ثبات مسکونی و ویژگی

  . نبوداما به لحاظ آماري معنادار  ،رمایه اجتماعی رابطه مثبت وجود داشتو س

 بزرگسـاالن  سیاسـی  و اجتمـاعی  سـواد  میـزان  تعیین هدف با پژوهشی )1393( همکاران و احمدآبادي نیلی

 اجتمـاعی  سـواد  کـه  دریافتنـد  پـژوهش  اصفهان شهر بزرگساالن غیررسمی آموزشی مراکز در کننده شرکت

 بـه  توجـه  بـا  سیاسـی  و اجتمـاعی  سواد میانگین بین همچنین،. است بیشتر آنان سیاسی سواد از بزرگساالن

  . دارد وجود معناداري تفاوت) زندگی محل سن، تحصیالت، جنسیت،( دموگرافیک متغیرهاي

 مشـارکت  میـزان  بـر  مـوثر  اجتمـاعی  – اقتصادي عوامل بررسی« با عنوان خود مقاله در) 1391( نیا جعفري

بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسـی در شـهر خورمـوج و عوامـل اجتمـاعی مـوثر بـر آن         به ،»سیاسی
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میزان تمایل به مشارکت سیاسی مردان بیشـتر  : می توان به موارد زیر اشاره کرداز نتایج تحقیق او  .پرداخت

ت، طبقـات اجتمـاعی   از زنان بود، با افزایش تحصیالت، میزان تمایل به مشارکت سیاسی نیز افزایش می یاف

بـین سـن، محـل    . باال نسبت به طبقات اجتماعی پایین، میزان تمایل به مشـارکت سیاسـی بیشـتري داشـتند    

در بین متغیرهاي تحقیـق،  . سکونت و وضعیت تاهل با میزان تمایل به مشارکت سیاسی رابطه وجود نداشت

دار را بـر میـزان   تاثیر معنـی  بیشترین 28/0و  47/0متغیرهاي تحصیالت و روابط سازمانی به ترتیب با بتاي 

  . تمایل به مشارکت سیاسی داشتند

 »2015 انتخابـات  در دهنـدگان  رأي مشـارکت  و سیاسـی  تفـاوتی  بـی « عنوان با پژوهشی در) 2015( مرسی

 و رفتـار  تحمیـل  نیـز  و هـا  دادنرأي  و سیاسـی  اعمال در بار خشونت هاي رفتار بروز ساخت که خاطرنشان

 بـوده  افـراد  سیاسـی  تفـاوتی  بـی  دلیل ترین محکم و بیشترین ،انتخاباتی نامزدهاي سمت از خاص سوگیري

 و نتـایج  شـدن  تعیـین  پیش از تصور ،دهنده رأي افراد سیاسی تفاوتی بی در دیگر موثر عامل همچنین. است

 آنهـا رأي  واقـع   بـه  که باورند این بر آنها لذا. است بوده ها يرأ نتایج امر در شده تعیین پیش از گیري تصمیم

  . شود می گرفته نادیده

 رقیـب : نیجریـه  در دموکراسـی  و سیاسـی  تفاوتی سیاسی، بی احزاب« با عنوان خود پژوهش در) 2014( نینا

 به آن مردم تشویق و القا بیانگر فعلی دوران در نیجریه سیاسی عملکرد که داد نشان »رو پیش مسیر و مسائل

 تفاوتی بی میان این در سیاسی مسائل رقیب بزرگترین. است بوده قبلی هاي دوره در سیاسی تفاوتی بی سمت

   .است شده شناخته "آنها" جاي به "ما" تقسیم و نیجریه در دموکراسی و سیاسی

 در مردمـی  مشـارکت  بـراي  رقابـت  منطق: استعفا و تندروي از فراتر« ی با عنوانپژوهش درکه ) 2014( دین

 جوامـع  سیاست براي جایگزین حل راه طرح به گروهی شبکه نظریه از استفاده با »سیاست يها گیري تصمیم

 و گردد می ظاهر افراد بین در مجادله و مبادله نوع دو در همکاري که یافت دست نتیجه بدین ،است پرداخته

 نسـبت  جامعه هر در است الزم نتیجه در. است جامعه آن بر حاکم جو و شرایط به بسته آن از نوع هر بروز

 آن فلسـفه  بـا  افـراد  و گـردد  بیـان  مشـارکت  شود، منظـق  معنا کننده مشارك فرد به منحصر هاي ویژگی به

 یکی جامعه و حکومت با را خود مردم تک تک که است مسیر این در. باشند گرفته خو مشارکت و همکاري

  . زنند می باز سر اجتماعی و سیاسی مسائل به اعتنایی بی و تفاوتی بی از و دانسته

 بررسـی  بـه  »بزرگسـاالن  در سیاسـی  مشـارکت  و خوددرگیري« عنوان با کیفی پژوهشی در) 2014( مانینگ

 مطالعـه  یـک  مقالـه  این. پردازد می سیاست در مشارکت عدم و جوانان تفاوتی بی مورد در اخیر يها نگرانی

 طیـف  هـر  در شـده  انتخاب و متفاوت سیاسی عقاید داراي و سال 18-30 جوانان بر روي استرالیا در کیفی
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 یـک  بـه  لیبرالـی  خشـک  نگرش شامل سیاسی تفاوتی بی ساز زمینه اصلی عوامل مقاله این در. است سیاسی

 ذهنـی  احساس همچنین و سیاسی تعهدات حفظ و پرورش در خانواده و دوستان مهم سیاسی، نقش حزب

 بـر  حـاکم  روانی و اجتماعی معیارهاي عنوان به کم سیاسی اثربخشی و توجهی، بدبینی بیگانگی، بی خود از

 دهنـده  نشـان  کنندگان شرکت توسط شده ارائه خود از رابطه پیوسته هم به مدل و است شده استدالل رفتار

  . می باشد معاصر اجتماعی زندگی شرایط

 بررسـی رابطـه میـان    محقـق بـه   ،انجام شـد در کشور عربستان سعودي که ) 2002(ر پژوهش المیزجاجی د

تفـاوتی عمـومی را بـه عنـوان مـانعی در جهـت        پردازد و بـی  بوروکراسی و شهروندان در جامعه مذکور می

ـ  . دهد هاي توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می برنامه صـورت   نفـري بـه   446 هاین پژوهش بـر روي نمون

وندان ایـن کشـور   تفاوتی عمومی در شـهر  تصادفی از مردم شهر جده انجام شد و در پایان فرضیه وجود بی

  .تأیید شد

  پژوهش شناسی روش

 اسـاس  کیفی صورت گرفته اسـت کـه بـر    ، بر مبناي یک مطالعهشناسیبه لحاظ روشپژوهش حاضر       

 شناسـی، نظریـه   روش طراحـی  در اهـداف  و سواالت به گویی پاسخ پیکربندي و مبتنی بر تفسیري، رویکرد

. ها تحلیل گردیدروایت کوربین و اشتراوس گرایی عینی رویکرد با وقرار گرفته است  استفاده مورد اي زمینه

گیـري هدفمنـد انتخـاب و از     نفراز آنان به روش نمونه 20هدف پژوهش، جوانان شهر یزد بودند که  جامعه

ها حولِ مباحث سیاسی صورت گرفته و مصاحبه. عمیق اطالعات مورد نیاز اخذ گردیده شد  طریق مصاحبه

تـا   70هر مصاحبه نیز بـین  . دهدها و فضاهاي آن را نمایش میشوندگان درعرصهمصاحبه چگونگی حضور

صورت گرفته  انتخابی و محوري باز، کدگذاري نوع سه نیز با اطالعات دقیقه به طول انجامیده و تحلیل 90

بود  »ثالث گزارشگر شخص«بر عهده ناظر بیرونی یا کنترل بیرونی روایی پژوهش باید گفت  مورددر  .است

شـده  ها پشـتیبانی   نتایج توسط دادهبازبینی گردید تا اینکه اطمینان حاصل شد  و تفسیرها معانی ها،روشکه 

هـا   بـودن یافتـه   خوانندگان را براي قضاوت در مورد قابل انتقال ١وضیح مفصل و غنیکه با ت ضمن آن. است

هـاي ارائـه شـده در     ها یا یافته ها، روشتواند داده میآیا که تواند تصمیم بگیرد  خواننده میلذا . یاري کردیم

بـراي ثبـت    ،ضبط صـوت باکیفیـت  پایایی کار نیز بوسیله . پژوهش را در محیط دیگري به کار گیرد یا خیر

نتایج با مقایسـه  ثبات همچنین با کدگذاري محقق دوم  و توافق بین کدگذارن، . صورت گرفت ها دقیق گفته

                                                           
Thick description ١. 



  

٨ 
 

 هايکـد بـه نسـبت    گـذار دو کد مطلـوب،  وضعیتتحقیق حاضر در یک در بنابراین . دو کدگذار انجام شد

  .اندادهیکسانی را به متن خاص نسبت د

  یمفهوم نظري و چارچوب

، یکـی از نمودهـاي   ٢با مطالعه و بررسی روي فرهنگ مـدنی  ١ورباو آلموند  یاسیمشارکت س زمینهدر       

هـا   آن. انـد  تفـاوتی معرفـی کـرده    عنـوان بـی   باتطبیق یا عدم تطبیق بین فرهنگ جامعه و ساختار سیاسی را 

اند و آن را به میزان عالقه یا عدم عالقمندي افـراد   تفاوتی را در کنار عالقه اجتماعی مورد توجه قرار داده بی

به طوري که طی آن افـراد جامعـه بعـد از     ؛)1963ند و وربا، آلمو( اند تعریف کرده ٣عمومی مسائلنسبت به 

هایی را بـه شـرح ذیـل     بندي دهند، دسته به وجود آمده از خود نشان می مسائل موردهایی که در  گیري جهت

 : کنند ایجاد می

  )وربا و آلموند( مسائل موردافراد در  گیري جهت :1جدول 

  يبند دسته  يوفادار  یتفاوت یب  یگانگیب

  یشناخت گیري جهت  +  +  +

  یعاطف گیري جهت  +  0  -

  ابانهیارزش گیري جهت  +  0  -

   

  . دیآ یها به دست م آن يها یابیارز یو احساس مثبت افراد که ط یآگاه ين سطح باالیمب(+) 

  . دهد یش مینما یافراد را با احساس منف یمنف يها یابیارز) -( 

   .)1963آلموند و وربا، ( انگر استیرا نما ٤ییاعتنا یاز ب ییسطح باال) 0( 

 هارولد السول هایی بود که آلموند و وربا در مراحل تحقیقاتی به آن تکیه زدند مبتنی بر ویژگیکه  اي  نظریه

نگاهی گـرم و صـمیمی    ٥»خود باز«این فرد از نظر السول صاحبِ : نوعی بدست داد »اتدمکر«از یک فرد 

سـبت بـه   ارزشـی ن  هـاي چنـد  يگیر  ها با دیگران؛ جهت سهیم شدن ارزشنوعان؛ قابلیت  نسبت به دیگر هم

هاي تک ارزشی؛ وجود اعتماد و اطمینـان متقابـل در محـیط انسـانی و      گیري گوناگون به جاي جهت مسائل

   ).1376ع، یبد(د آخر از همه احساس رهایی از ترس و اضطراب بو

                                                           
1 Almond & Verba 
2 Civic Culture 
3 Public Affiares 
4 Orientations 
5 Open Ego 
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  :دنکن یامکان را بررسی مدر بررسی فرایند مشارکت سیاسی سه وربا و  آلموند

ایـن افـراد از   . نـد ینما یهاي سیاسی مشـارکت مـ   شرایطی که افراد به طور بالقوه یا بالفعل در فرایند .1

ایـن  . کنند یسیاسی را دارند و از رهبران سیاسی حمایت م يارائه تقاضا ییند و تواناا سیاست آگاه

 . کنندگان هستند گونه افراد مشارکت

امـا رأي   ،کننـد  یاطاعـت مـ   یهستند که منفعالنه از قـوانین و مقامـات حکـومت    یگر کسانیگروه د .2

 . نامند یها را تبعیت کنندگان م نیا .کنند یدهند و در سیاست دخالت نم ینم

ـ ا. گروه سوم کسانی هستند که به ندرت از سیاست و حکومت آگـاهی دارنـد   .3 هـا یـا در منـاطق     نی

جامعه حساسیتی ندارند و  مسائلهستند که نسبت به  اي  کنند یا زنان سالخورده یدورافتاده زندگی م

ایـن گـروه    وسوادان نیـز جـز   برخی بی. خانواده خودشان هستند مسائلا کسانی هستند که درگیر ی

 .)51: 1389 ،نادري و همکاران( فتادگان هستندادور ها نیا .هستند

که افـراد جامعـه در    ییها گیري جهتها و  شیگرا :عبارت است از، فرهنگ حاکم در جامعه 1مطابق جدول 

 بـا  ییهـا  مؤلفـه  يریگ ن امر باعث شکلیدهند و هم یدر سطح جامعه از خود بروز م یعموم مسائلرابطه با 

 ٢یعـاطف  گیـري  جهـت ، )یاسـ یو شـناخت الزم در مـورد اهـداف س    یآگاه( ١یشناخت گیري جهتن یعناو

ه ئو ارا يداور( ٣ابانهیارزش گیري جهتو ) رش اهدافیو عدم پذ يریت درگیاحساس تعلق خاطر و در نها(

ـ به ا ک از افراد با اتکایشود که هر  یدر جامعه م) ها در مورد اهداف دگاهینظر و د  یهـا طـ   گیـري  جهـت ن ی

نـد  یکه در فرآ یکسان(ها  کننده مشارکتا یرند که وفادارها یگ یرا به خود م ییها صهیستاده خص -ند دادهیفرآ

نداشـته و    يا که تعهـد و عالقـه   یکسان(ها  شده گانهیا بیها  نیب ، کوته)رنده هستندیگ میمربوطه اثرگذار و تصم

منفعل بـوده و نسـبت بـه     یکه از نظر روابط اجتماع يافراد(ها  تفاوت یا بیها  و تابع) هستند  يا گانهیافراد ب

نـادري و  ؛ بـه نقـل از   آلمونـد و پـاوول  (نـد  یآ یاز آن جمله به حساب مـ ) اعتنا هستند یستاده ب -ج دادهینتا

  .)50 :1389همکاران، 

  : کنند یم یرا بازشناس یاسیدر کل سه نوع فرهنگ سوربا  و آلموند

متعلقـه   یمحل يو سر فرو برده در واحدها یو جهل نسبت به دولت مل یتفاوت یبر ب یمبتن :هفرهنگ ده کور

   .»ا روستایله یمثل قب

                                                           
1 Cognitive orientation 
2 Emotional orientation 
3 Value orientation 
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کـامالً   یحـالت  ،مردم نسبت به آن یول ،همراه است یمل یاسیاز نظام س یکه برعکس با آگاه«: ادیانق فرهنگ

ن باورند که قادر به مشارکت یبر ا و توأم با ترس دارند یاحترام ،نجا افراد نسبت به نظامیدر ا. دارند یانفعال

   ».ستندیدر عملکرد آن ن

 یاسـ یمات سیفشان در تصـم یکه برعکس بر اراده شهروندان و اعمال کامل حقوق و تکل« :یمشارکت فرهنگ

  .»استوار است

رند که نـوع  یگیم جهین انواع در حالت خالص خود وجود ندارند، نتیک از ایچ ین که هیا يادآوریها با آن 

 يهـا ن نظـام یترشرفتهیجه مشخصه پیبوده و در نتثبات سازگار اب يهایا دمکراسبر انواع و یسوم بهتر از سا

  ).59: 1376 ،عیبد( »اندیاسیس

هدف بـه چـه    فرهنگ سیاسی در جامعه باید دید که چارچوب تحقیق بمبتنی برمباحث اشاره شده در غال

از حضـور وفعالیـت سیاسـی قـرار     مربوطه در چه جایگاه و تقسیم بندي کنندگان مشارکت صورت است و

هاي سیاسـی  چگونه و به چه نحو در عرصهشونده افراد مصاحبه درخواهیم یافت به عبارتی. گرفتخواهند 

روشـن   رفـی طاز . کننـد نوع حضور خود را چگونه و بر مبناي چه شـرایطی تعریـف مـی   مشارکت دارند و 

ا این افراد چه شرایط و امکاناتی در فضاي سیاسی ایجاد کـرده و بـه   مرتبط ب مسلطنظام  ساخت کهخواهد 

 .شوندگان دخیل بوده استهاي مصاحبهکنشدر عملکرد  صورت

  ي پژوهشهاافتهی 

در  کننـدگان  مشـارکت  يپژوهش حاضر برگرفته از چند مبحث مـرتبط بـا شـناخت و عملکردهـا     يهاافتهی

 یاجتمـاع  يدر فضـا  یاسـ یس د گفت امریجامعه خود بوده است که در مجموع با یاسیس يت و فضااسیس

 یاسـ یمشارکت س -3 و یاسیکنش س -2 ؛یاسینگرش س -1 یسه مبحث اصل طیق یتحق کنندگان مشارکت

  .استزیر نشان داده شده ها در سه جدول آنعملکرد  يبند مقوله وآمده 

  اهمیت مباحث سیاسی و دنبال کردن اخبار :2جدول 

  مقوله هسته  مقوله دوم  مقوله اول  مفهوم گزاره

کنم   خیلی مهمه اخبار سیاسی رو هر روز پیگیري می

گذره،  همه باید آگاه باشن اطرافشون داره چی می

خوام ما گوسفند نیستیم که باید بفهمیم  معذرت می

  افته داره میگذره چه اتفاقاتی  دورمون داره چی می

  گیري مداوم پی
موضوعیت 

  مباحث سیاسی
  گیري شناختی جهت

  نگرش سیاسی

 گیري ارزشیابانه جهتفقدان آگاهی ناآشنایی وتنگناي هاي سیاسی  آورم و در بحث زیاد از سیاست سر در نمی
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بینم وقت  زیاد تلویزیون نمی. توانم شرکت کنم نمی

دنبال کردن اخبار را ندارم به قدر کافی خودمون درگیر 

  .هستیم

زمان در 

هاي  مشغله

  شخصی

  سیاسی

یه زمانی چرا برام مهم بود ولی چون همه اطالعاتو 

تونیم یه طرفه قضاوت کنیم و قاعدتاً هم  نداریم نمی

زنی،  تونی حرف نزنی، می نمیشه سیاسی کار نکنی، نمی

تونی جانبداري خاصی  ولی جوري شده که االن نمی

  بکنی

نا آشنایی و 

اجتناب از 

  قضاوت

فقدان رأي 

  سیاسی

  اهمیتی مطلق بی  .کنم  و برایم سیاست اهمیتی ندارد اخبار دنبال نمی

فقدان اهمیت 

  مباحث سیاسی

  گیري عاطفی جهت

هاي  اصالً برام مهم نیست یه موقع در حد شبکه

  .کنم اجتماعی خیلی گذري پیگیري می
  پیگیري اجمالی

  .اهمیت ندارد خیلی حوصله پیگیري ندارمزیاد برام 
بی حوصله جهت 

  پیگیري

شم ولی خب زیادم  نچنان درگیر سیاست نمیآمهمه اما 

شده که تأثیر بد گذاشته تو جامعه باالخره مردم شهرم 

  گیرن اینا همه تأثیر میزاره دیگه افسردگی می

  حس يالقا

  نا امیدي 
  ترس از مواجهه

  

  یاسینگرش س 

کنندگان پژوهش مربوطه داشته و اي به اهمیت و موضوعیت مباحث سیاسی نزد مشارکتاشارهمبحث اول، 

هاي سیاسـی چگونـه و بـه     گیري و دنبال کردن اخبار و گزارشکه نگاه و نگرش این افراد نسبت به پی این

 . چه نحو است

مفاهیمی به دسـت آمـده کـه مفـاهیم     کنندگان هاي مشارکت از روایت آمده است 2 جدولدر طور که  همان

واقـع در تشـریح ایـن     در. هاي دسته اول ساخته شـده اسـت  ادغام گردیده و مقوله ،مرتبط و نزدیک به هم

کننـدگان مـورد توجـه    ز مشارکتمباحث سیاسی و موضوعیت آن براي تعداد بسیار کمی ا بخش باید گفت

اي کنندهمشارکت ،به عنوان مثال. ی را دنبال کرده باشندمدام و پیوسته اخبار سیاس اي کهبه گونه بوده است؛

   :گویدگیري اخبار سیاسی چنین میپی مورد در

 .گـذره  همه باید آگاه باشن اطرافشون داره چـی مـی    .کنم خیلی مهمه اخبار سیاسی رو هر روز پیگیري می«

  ».افته چه اتفاقاتی داره می ،گذره باید بفهمیم دورمون داره چی می .معذرت میخوام ما گوسفند نیستیم که
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گیري مداوم از جریانات و اتفاقات روزمره ضرورت حیاتی دارد یمعتقد است که اهمیت کسب آگاهی و پ او

  . کندو الزام کسب این آگاهی براي تمامی افراد جامعه صدق می

گیـري   دلیلی موجه براي فاصله ،هاي زمانی محدودهاي شخصی و فرصتاما در تقابل با این اندیشه، مشغله

  . ...کنندگان بودو ممانعت از ورود در این مباحث بر تعداد بیشتري از این مشارکت

 .بیـنم  زیـاد تلویزیـون نمـی   . توانم شرکت کنم هاي سیاسی نمی آورم و در بحث زیاد از سیاست سر در نمی«

  ».تیمبه قدر کافی خودمون درگیر هس .وقت دنبال کردن اخبار را ندارم

و از این جهت خود را  دانستندمیکننده نیز کسب اطالعات کامل و صادق را دشوار برخی از افراد مشارکت 

ت را بهتـرین راهکـار   احتـراز از دخالـت و اجتنـاب از قضـاو     ،از این رو. یدنددفاقد رأي و نظر سیاسی می

  ....پنداشتند می

تونیم یه طرفه قضاوت کنیم و قاعدتاً هم  ولی چون همه اطالعاتو نداریم نمی ،برام مهم بود ،یه زمانی چرا« 

تونی جانبداري خاصی  زنی، ولی جوري شده که االن نمی می .تونی حرف نزنی نمی .نمیشه سیاسی کار نکنی

  ».بکنی

راب شوندگان هیچ موضـوعیت و محلـی از اعـ   بسیار بیشتري از مصاحبه از طرفی مباحث سیاسی براي عده

  ... .گرفتند نداشته و زمانی را براي کسب آن در نظر نمی

  ».خیلی حوصله پیگیري ندارم .زیاد برام اهمیت ندارد«

گیـري مـداوم اخبـار را موجـب حـس ناامیـدي و افسـردگی        کنندگان پیدر نهایت برخی دیگر از مشارکت

احث این چنینی شـده و از آن فاصـله   دادند کمتر وارد مب در نتیجه ترجیح می .می کردندمنشعب از آن تلقی 

  ... .گیرند

بـاالخره مـردم    .ولی خب زیادم شده که تأثیر بد گذاشته تو جامع .شم نچنان درگیر سیاست نمیاما آ ،مهمه«

  ».اینا همه تأثیر میزاره دیگه .گیرن شهرم افسردگی می

، »گیـري شـناختی   جهت«سه مقوله دسته دوم، با عناوین  ،از مباحث اشاره شده و مفاهیم منتج از آن بنابراین

 هسـته  هـا بـه برسـاخت مقولـه    آن شکل گرفت که همگـی  »گیري عاطفیجهت«و  »گیري ارزشیابانهجهت«

  . منجر شد» نگرش سیاسی«

  شرکت در تجمعات سیاسی: 3جدول 

  مقوله هسته  مقوله دوم  مقوله اول  مفهوم  گزاره
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حداقل اگرم  .کنم  تو اعتراضات شرکت می

  .وجدان خودم راضی هست ،جواب نداد

شرکت کردن در 

اعتراضات حتی در 

  شرایط نامساعد

  احساس مسئولیت
فرهنگ 

  مشارکتی

  کنش سیاسی

در زمینه سیاست ما حق اعتراضو از خودمون 

براي اینکه شرایط جوریه که اگه  .گرفتیم

خیلی راحت دچار مشکل میشی  ،اعتراض کنی

منظورم اینه که وقتی از  .هم خودت هم خانوادت

دچار مشکل میشی قطعا یه  ،مسئولی نقد کنی

  .لهئجورایی ترس از این مس

ترس از شناسایی و 

  سرکوب

احساس عدم 

  امنیت

  فرهنگ انقیاد

یه جایی  .اي نداره چون هیچ فایده ،کنم دنبال نمی

باشه سیاستش خوب باشه بخواي مثالً اعتراض 

کنی جواب بگیري آره، ولی سیاست کشور ما نه، 

بخواي اعتراض هم بکنی معلوم نیس کجا سر 

  .پس بهتره اعتراض نکنی .دربیاري

عدم اثربخشی و 

فقدان امنیت در مقابل 

  آن

صحبت  مسائلوقتی دوستانم راجع به این 

گویم به شما چه ربطی دارد  به آنها می ،کنند می

. شود هاي شما کار درست می مگر با این حرف

زیرا معتقدم  ،من زیاد دنبال حرف آنها نیستم

اینکه . حرف ما تأثیري در روند سیاسی ندارد

اما  ،سیاسی خوب است مسائلآگاه باشیم از 

  .برد بحث جنگ و دعواز ما کاري را از پیش نمی

 مطلوبیت در کسب

اما  ،آگاهی صرف

تأثیري اعتراض و  بی

  نهی دیگران از بحث

احساس عدم 

  اثربخشی

ها  من اعتراضو با سکوت توي خیلی زمینه

مثالً  .یعنی خیلی جاها سکوت بکنیم .معتقدم

میگم اگه قرار باشه یه جا نریم رأي بدیم خب 

دونیم هر کی بیاد سرکار این اتفاق  نریم وقتی می

وقتی همیشه  .افته خب نریم رأي بدیم می

  .اینجوري بوده سکوت منظورم اینه

شرکت نکردن در 

انتخابات نمادي از 

  اعتراض

انفعال اعتراض 

  گونه

چون خیلی  ،من هیچ فعالیت سیاسی ندارم... 

چسبوننت  کنن و سریع می ازش سوء استفاده می

  ...به یه گروه چپ و راست

عدم حضور در 

هاي سیاسی و  فعالیت

  حذر کردن از خوردن

  برچسب

امتناع از برچسب 

  حزبی

فرهنگ اعتراض براي  .من واکنشی نشون نمیدم

من . ترسند کشور ما هنوز جا نیفتاده است و یا می

رأي  .معتقدم یک جایگاهی باید تعیین شود

سیستماتیک نشدن 

فرایند اعتراض در 

  جامعه

فقر فرهنگ 

  اعتراض

فرهنگ ده 

  !کوره
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اعتراض و حرف مردم تا مردم درخواستشان 

  .بگند

. من سرم به الك خودم هست. هیچ وقت

  .ها رو هم ندارم این بحث حوصله
  مشغولیت شخصی  شخصی امورتوجه به 

اصالً هم برام  .کنم تو این مباحث شرکت نمی

  مهم نیست

 مسائلاهمیتی به  بی

  سیاسی
  فقدان اهمیت

  

  یاسیکنش س

ست یچ یاسیس يهاتین افراد از فعالیف ایدر واقع تعر. است گرفتهمورد توجه قرار  کنش سیاسیدر اینجا 

 يهاتی، از روا3ن رو مطابق جدول یاز ا .شودیم یابیها چطور ارزدر نظر آن یاسیشرکت در تجمعات سو 

بر  یمبتن. دسته اول شکل گرفته است يهام، مقولهین مفاهیکه از دلِ ا جاد شدهیا یمیکنندگان مفاهمشارکت

 یطیمعتقد است که تحت هر شرا ،ک موردیکنندگان مورد نظر تنها ن مشارکتید گفت در بیم باین مفاهیا

کننده ن مشارکتیدر واقع ا .کرد و در تجمعات شرکت کرد ید اعتراض خود را علنیهر چند نامساعد، با

را سلب  آن رانامتعارف  یط فشار و حتیند که شرایبیخود م درنه را ین زمیت در ایاحساس مسئول ینوع

  ...کندینم

  ».حداقل اگرم جواب نداد وجدان خودم راضی هست .کنم تو اعتراضات شرکت می«

 اندرا راهکار خود قرار داده یطین شرایمسکوت ماندن در چن ،کنندگاناز مشارکت يادیار زیاما تعداد بس 

ن افراد حضور در تجعات یاز ا يتعداد ،به عنوان مثال. ن سکوت داردیاز ا یلیف و دالیکه البته هر کس تعر

به . دانند یخود و خانواده م يجاد مشکل برایسرکوب و ا سرانجام ت ویهو ییرا به منزله شناسا یاسیس

تر  یها منطقن عرصهیامن دانسته و معتقدند حذر از ا يرا فاقد فضا ین تجمعاتیآنان حضور در چن ینوع

حاصل  يندیخوشا ریینخواهد داشت و تغ یر مثبتیچ تأثیها هتین فعالیضمن آنکه معتقدند ا - خواهد بود

  ..نخواهد شد

در زمینه سیاست ما حق اعتراضو از خودمون گرفتیم براي اینکه شرایط جوریه که اگه اعتراض کنی خیلی  «

دچار مشکل  ،منظورم اینه که وقتی از مسئولی نقد کنی .راحت دچار مشکل میشی هم خودت هم خانوادت

  .»یه جورایی ترس از این مساله قطعاً ،میشی
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بخواي مثالً اعتراض کنی  .یه جایی باشه سیاستش خوب باشه .اي نداره چون هیچ فایده ،کنم دنبال نمی«

پس  .جواب بگیري آره، ولی سیاست کشور ما نه، بخواي اعتراض هم بکنی معلوم نیس کجا سر دربیاري

  ».بهتره اعتراض نکنی

دانند و معتقدند با سـکوت و عـدم    یاز اعتراض م يگر عدم شرکت و منفعل بودن را نمادیاز افراد د یبرخ

ـ  يهاتیفروکش خواهد کرد و حما یاسیس يهاها و حربهيباز یا حزب خاصیاز فرد  یبانیپشت کـه   یحزب

 نـوعی  توانـد  یخاموش خواهد شد و سکوت اعتـراض گونـه مـ    ،است یاسیس يفضا يز گرم کنندهیخود ن

   ...ساختار باشدهاي مردمی از حمایتم یتحر

مـثالً مـیگم اگـه قـرار      .یعنی خیلی جاها سکوت بکنیم ؛ها معتقدم من اعتراضو با سکوت توي خیلی زمینه«

خب نـریم رأي   ، افته دونیم هر کی بیاد سرکار این اتفاق می وقتی می .خب نریم ،باشه یه جا نریم رأي بدیم

  ».وقتی همیشه اینجوري بوده سکوت منظورم اینه .بدیم

پندارنـد و از قـرار    یم یرا متضمن انگ و برچسب حزب یاسیس يهاتیشرکت و حضور در فعالز ین يافراد 

  ...دهندیح میب آن ترجئت را به مصاین جهت عدم فعالیاز ا. اندهراسناك یطین شرایگرفتن در چن

چسـبوننت بـه یـه گـروه      کنن و سریع می چون خیلی ازش سوء استفاده می ،من هیچ فعالیت سیاسی ندارم«

   ».چپ و راست

 مسـائل خـود در   يموجـه از برکنـار   یلیاعتراض در جامعه را دل یفقدان بستر فرهنگ نیز ن افرادیاز ا یبرخ

  ...دانند یم یاسیس

من معتقـدم  . ترسند فرهنگ اعتراض براي کشور ما هنوز جا نیفتاده است و یا می .من واکنشی نشون نمیدم«

  ».بگند حرف مردم تا مردم درخواستشون را اعتراض و برايیک جایگاهی باید تعیین شود 

هاي ذهنی فارغ بوده و سهواً کنندگان نیز به طور کل از چنین دغدغهعالوه بر این موارد، تعدادي از شرکت 

هـا هـیچ محوریـت و    خـالص کـرده و مباحـث سیاسـی بـراي آن      مسـائل یا عمداً خود را از گردونه ایـن  

بـه ایـن امـور    هاي شخصی خـود تمرکـز دارنـد و تـوجهی     فراد بر مشغولیتاین ا .موضوعیت نداشته است

  . ندارند

  ».ندارمها رو هم  حوصله این بحث. ودم هستمن سرم به الك خ. هیچ وقت«

-یآن متصور نمـ  يبرا يفکر يچ مشغلهیت بوده و هیاهمیکامالً ب ین مسائلیز چنین یبرخ يت برایدر نها 

  ...اندشده

  ».اصالً هم برام مهم نیست.کنم شرکت نمیتو این مباحث «
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فرهنـگ  «و  »ادیفرهنگ انق«، »یفرهنگ مشارکت« يهان مباحث سه مقوله به نامیا یاز تمام ید گفتدر کل با

ظـاهر   اي ولـه هسـته  بـه عنـوان مق  » یاسـ یکنش س«ز یها نن مقولهیع ایشکل گرفته است که از جم »کورهده

  .ده استیگرد

  انتخاباتشرکت در : 4جدول

  مقوله هسته  مقوله دوم  مقوله اول  مفهوم  گزاره

 چون ،به اجبار مرحله قبل رو شرکت کردم

که فردا یه اتفاقی بیوفته بگن مهر انتخابات 

اما مرحله بعد رو  .نخورده تو شناسنامش

   .کنم شرکت نمی

شرکت جهت 

دار شدن  نشانه

  شناسنامه

مشارکت 

  گرایان مصلحت

  دور افتادگان

  سیاسیمشارکت 

اما بعدي رو ممکنه  ،سري قبل شرکت کردم

چون من دارم تو این جامعه  ،سفید بندازم

وقتی میري جایی استخدام   .کنم زندگی می

شی میگن برو از تمام صفحات شناسنامت 

و همه چیز ... کپی بیار به کی رأي دادي

پرسن و مجبوري تو این جامعه زندگی  می

  .کنی

شرکت جهت 

ایجاد ممانعت از 

  مشکل براي کاریابی

 .دهم همیشه رأي می .من سري قبل رأي دادم

شنیدم میگن خوبه و شاید یکی به دادمان 

  .برسد

شرکت به امید بهبود 

  شرایط
  مشارکت امیدواران

 ،دوره قبل متاسفانه قرار نبود شرکت کنیم

ولی حکومت اینقدر ترفنداي خودشو داره 

اما . هکه جووناي ما رو درگیر این ماجراها کن

  .کنم دوره بعد رو شرکت نمی

شرکت با فشار 

ترفندهاي تبلیغی 

  حکومتی

  مشارکت اغواشدگان

  تبعیت کنندگان

من انتخابات مجلس و ریاست جمهوري هر 

براي سال آینده هم شرکت  .دو شرکت کردم

  .دانم چون این را وظیفه می،کنم  می

شرکت مبتنی بر 

  ها و اعتقادات ارزش
  مشارکت مکلفان

اما مرحله بعد  ،مرحله قبلی را شرکت نکردم

ی مورد نظرم باشد شرکت ایاگر کاندید

   .کنم می

شرکت در صورت 

  سنجش نمایندگان
  مشارکت ارزیابان

  کنندگان مشارکت
از باالجبار براي اولین بار شرکت کردم، 

ترسی که مثالً کس دیگه انتخاب نشه مجبور 

  .شدم

شرکت براي حذف 

  رقیب
  مشارکت تقابالن
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تونم بگم  می  .کنم من هر مرحله شرکت می

انتخابات حق یه شخصه که حاال انتخاب 

  .شاید حتی یک نفرم تأثیرگذار باشه. کنه

شرکت جهت احقاق 

  حقوق شهروندي
  گرانمشارکت مطالبه

البته با   .کنم رو شرکت میبله من همه 

همینطوري میگن  یکسري هستند. گاهیآ

این . فالنی حذب فالنه میریم رأي میدیم

اون بنده خدا، سوادش،   اشتباهه باید پیشینه

اینا ... مدي داشتهآاینکه میتونه کاري بکنه کار

  .رو بررسی کنیم

شرکت بر اساس 

  بینش و تحلیل

  مشارکت آگاهانه

در . را تا بحال شرکت کردمهمه انتخابات 

چون معتقدم اگر   ،کنم آینده هم شرکت می

من نروم براي کشور تصمیم بگیرم باعث 

  .گیرنده باشند شود چند نفر دیگر تصمیم می

شرکت بر اساس 

آگاهی و اشراف 

  سیاسی

  

  یاسیسمشارکت 

انتخابات و شرکت در آن مورد بررسی قرار  کنندگان را در عرصهنگرش و عملکرد مشارکتبحث آخر،     

ها آمده است باید هاي دسته اول که از بطن مفاهیمِ استخراج شده از روایتبنابراین بر حسب مقوله. دهدمی

اما هر کـدام بـر حسـب     ،اندحضور داشته تدر انتخابا اذعان داشته شوندگانقریب به اتفاق مصاحبه گفت 

 دار کردن شناسنامههر خوردن و نشانها تنها به صرف مبرخی از آن ،به عنوان مثال. ایده و تعریف ذهنی خود

ساز باشد و حتی  نده مشکلیتواند در آبه زعم این افراد عدم شرکت در انتخابات می .کردند شرکت می خود

  ...آینده شغلی را تهدید کند

چونکه فـردا یـه اتفـاقی بیوفتـه بگـن مهـر انتخابـات نخـورده تـو           ،مرحله قبل رو شرکت کردمه اجبار ب« 

  ».کنم اما مرحله بعد رو شرکت نمی .شناسنامش

شرکت در انتخابات را امري مثبت تلقی کرده و امیـد بـه    ،شوندگان نیز به طور اجمال برخی از مصاحبه     

  ...اندنی داشتهط و نجات از وضعیت کنوتغییر و بهبود شرای

  ».شنیدم میگن خوبه و شاید یکی به دادمان برسد .دهم همیشه رأي می .من سري قبل رأي دادم«
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کسانی که به نوعی هـیچ شـناخت و   . اندگذاري شده نام »دورافتادگان«عنوان  باکنندگان تمامی این مشارکت 

 نگاه عوامانه و نگرش سطحی و در اندیشهسیاسی نداشته و صرفاً بر اساس یک  مسائلاشرافی بر اوضاع و 

  . کنند مصلحت فردي خود در امر سیاسی مشارکت می

یا تحـت تـأثیر تبلیغـات     اي خود، حضورشانهشوندگانی بودند که به استناد صحبتمصاحبه ،گروه بعد    

در واقع احساس تکلیفی کـه در شـرایط   . مدارانه خودبوده است و یا مبتنی بر نگاه ارزش دولتیحکومتی و 

  . ساخته استها را مکلف به واکنشی مشابه می، آنگوناگون

ولی حکومت اینقدر ترفنداي خودشـو داره کـه جوونـاي مـا رو      ،دوره قبل متاسفانه قرار نبود شرکت کنیم«

   ».کنم اما دوره بعد رو شرکت نمی. درگیر این ماجراها کنه

چـون   ،کـنم  براي سال آینده هم شرکت مـی  .بات مجلس و ریاست جمهوري هر دو شرکت کردممن انتخا«

   ».دانم این را وظیفه می

توان گفت عملکرد این گروه از افراد هرکدام به نوعی تبعیـت و سرسـپردگی را در    بندي، می مبتنی بر تقسیم

متکی بر نگاه  ،پذیرش نفوذ فکري و دیگريپذیري فضاي ذهنی و مبتنی بر شکل ،سازد؛ یکیذهن متبادر می

  .ارزشی و ایدئولوژیکی بدون تعمق و شناخت عینی

ایـن افـراد    .گذاري شـدند  نام »کنندگانمشارکت«عنوان  با، افرادي بودند که شوندگاناما در بین مصاحبه     

سیاسـی دانسـته و    تعمـقِ منشـعب از شـناخت    دلیل حضور خود را متکی بر تحلیل شرایط عینی بر پشتوانه

  ...انداند در راستاي آگاهی و ارزیابی مبتنی بر آن، دست به اقدام زدهاذعان داشته

ه یـ فالن و بحـز  طـوري مـیگن فـالن    یکسري هستند همین. گاهیآ البته با  ،کنم بله من همه رو شرکت می«

 مدي داشـته آتونه کاري بکنه کار اون بنده خدا، سوادش، اینکه می  این اشتباهه باید پیشینه. میریم رأي میدیم

  ».اینا رو بررسی کنیم... و

بـه عنـوان   . انـد شوندگان دالیلی را براي حضور در انتخابات عنوان کـرده هر کدام از این مصاحبه کلدر    

مد نظـر خـود داشـته در راسـتاي حمایـت از او در انتخابـات         برخی مبتنی بر شناختی که از نماینده ،مثال

  ... اند شرکت داشته

  ».کنم اما مرحله بعد اگر کاندیدي مورد نظرم باشد شرکت می ،مرحله قبلی را شرکت نکردم«

برخی دیگر همین شناخت را از رقیب انتخاباتی حاصل کرده و تالش جهت فشـار و محـدود سـاختن         

  ...اندشرایط رقیب و تالش جهت امحا ساختن آراء او، حضور خود را مثمرثمر دانسته

   ».باالجبار براي اولین بار شرکت کردم، از ترسی که مثالً کس دیگه انتخاب نشه مجبور شدم«
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گـري  سیاسی را حقی در راستاي حقوق شـهروندي و مطالبـه   دیگري نیز شرکت در انتخابات و مداخله    

  ... متکی بر آن دانسته است

شاید حتـی یـک    .تونم بگم انتخابات حق یه شخصه که حاال انتخاب کنه می .کنم من هر مرحله شرکت می«

   ».نفرم تأثیرگذار باشه

شوندگان نیز مشارکت خود را با مداقه بر شناخت نمایندگان و تالش جهـت  در نهایت برخی از مصاحبه    

ارزیـابی   ،کننده ی تعیینکه قدرت عمل خود را در شرایط آتعالوه بر آن .می دانستندانتخابی متقن و مستدل 

  .. .کردندمی

چون معتقدم اگر من نروم براي کشور   ،کنم در آینده هم شرکت می. همه انتخابات را تا بحال شرکت کردم«

  ».گیرنده باشند شود چند نفر دیگر تصمیم تصمیم بگیرم باعث می

شکل  »کنندگانمشارکت«و  »کنندگانتبعیت«، »دور افتادگان«هاي در مجموع، از مباحث سه مقوله به نام     

  .گردیده است استخراجبه عنوان مقوله هسته » مشارکت سیاسی«ها نیز گرفته است که از جمیع این مقوله

  یاسیس يهاتیمباحث و فعال یمیمدل پارادا

است و یکنندگان از سمشارکت يتبط با شناخت و عملکردهاحاضر برگرفته از چند مبحث مر یمیمدل پاردا

ده است و همانطور که یمبحث ذکر شده در باال رسم گرد سهع یکه از تجم استجامعه خود  یاسیس يفضا

 ن مباحـث و یـ ع ایشرح آن خواهد آمد، از تجمکه  »یاسیأس سیو  یخموش« دهیت پدیمشهود است، در نها

  .شکل گرفته است مرتبط با آن يهامقوله



 

  یاسیس يدر فضا

این . ي مبحث مربوطه بوده استدهد، دالیلی سبب بروز و ظهور پدیده

فقـدان   -1: نـد از ا است، متأثر از دو شرط علّی است که عبـارت 

گیري خموشی و یأس سیاسی در بـین  

واضح است زمانی کـه نسـبت بـه    

میل و رغبت جهت مشارکت در آن شکل نخواهد گرفـت و نـوعی   

توانـد یکـی از ایـن    هاي مرتبط بـا آن مـی  

فقدان شـناخت از جریانـات و    کننده

بودند که با دالیل افرادي  ،کنندگانِ پژوهش

از . خود نداشتند مرتبط با آن فاصله داشته و درکی از فضاي سیاسی جامعه

از این عرصـه  ها را احساس نکرده و کامالً فارغ 

خموشی و یأس 

:شرایط زمینه اي

احساس عدم  

فشار تبلیغاتی

:اي

توقف در 

هاي شخصی

امتناع از برچسب  

:شرایط علی 

فقدان آگاهی و رأي   -

سیاسی

احساس عدم   -

اثربخشی

  

٢٠ 

در فضا کنندگان مشارکتعملکرد  یمیپارادا مدل :1 مدل

دهد، دالیلی سبب بروز و ظهور پدیدههمانطور که مدل پارادایمی نشان می

است، متأثر از دو شرط علّی است که عبـارت  »خموشی و یأس سیاسی

  . م اثربخشیاحساس عد -2 

گیري خموشی و یأس سیاسی در بـین   در تشریح موارد اشاره شده باید گفت یکی از دالیلی که باعث شکل

واضح است زمانی کـه نسـبت بـه    . بوده استکنندگان گردیده، فقدان آگاهی و رأي و نظر سیاسی 

میل و رغبت جهت مشارکت در آن شکل نخواهد گرفـت و نـوعی    ،آگاهی و شناخت حاصل نگردد

هاي مرتبط بـا آن مـی  مباحث سیاسی و فعالیت. آیدتفاوتی و عدم توجه به وجود می

کننده تواند منعکس اي که انفعال در فضاي سیاسی میبه گونه

کنندگانِ پژوهشدر بین مشارکت. عه و محیط اطراف خود باشد

مرتبط با آن فاصله داشته و درکی از فضاي سیاسی جامعه مسائلخاص خود از سیاست و 

ها را احساس نکرده و کامالً فارغ این جهت هیچ الزامی جهت ورود به این مباحث و فعالیت

:پدیده

خموشی و یأس 

سیاسی

شرایط زمینه اي

احساس عدم   -

امنیت

فشار تبلیغاتی -

:راهبردها

انفصال از کنش و  -

نگرش سیاسی

انفعال اعتراض   -

گونه

اي شرایط مداخله

توقف در  -

هاي شخصی مشغله

امتناع از برچسب   -

حزبی

 

 

  شرایط علّی 

همانطور که مدل پارادایمی نشان می

خموشی و یأس سیاسی«پدیده که همان 

 ؛آگاهی و رأي سیاسی

در تشریح موارد اشاره شده باید گفت یکی از دالیلی که باعث شکل

کنندگان گردیده، فقدان آگاهی و رأي و نظر سیاسی مشارکت

آگاهی و شناخت حاصل نگردد ،امري

تفاوتی و عدم توجه به وجود می بی

به گونه ؛مصادیق باشد

عه و محیط اطراف خود باشدوقایع سیاسی جام

خاص خود از سیاست و 

این جهت هیچ الزامی جهت ورود به این مباحث و فعالیت

:پیامدها

حس ناامیدي و   -

ناتوانی در میدان  

سیاسی

مشارکت سرد در   -

انتخابات
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تواند خموشی سیاسی را به دنبال داشـته باشـد، عـدم شـناخت و      از این منظر یکی از دالیلی که می. هستند

  . بینش کافی در این حوزه است

ایجاد پدیده پارادایم مربوطه است، احساس عدم اثربخشی در فضاهاي سیاسی بـوده   مورد دیگري که زمینه

ها و مطالبات خود را نادیده بیانگارنـد و  ان در سطح جامعه درخواستاز این جهت که هرگاه کنشگر. است

هـا هـیچ   شود و واکنش به وضع موجود و اعالم عدم رضـایت آن ها شنیده نمیاحساس کنند نظر و رأي آن

تأثیر و تغییري را در پی نخواهد داشت و زمامداران و حکمرانان در پوشش تشخیص صالح و خیـر مـردم،   

تـأثیري در مـردم رسـوخ    اند، احساس نادیده گرفته شدن و بیها سلب کردهردهی را از آنحق دخالت و نظ

شـوندگان   از این منظر برخـی از مصـاحبه  . ها را مضمحل خواهد ساختکرده، تعلق، فعالیت و کنشگري آن

رانـان  هاي خود را دلیلی بر سکوت و انفعال خود دانسته و معتقـد بودنـد حکم  عدم اثربخشی نظر و فعالیت

هـا  توانـد بـراي آن   اعتـراض مـردم مـی    تنهـا بلکه  ،نهند سیاسی در جامعه نه تنها بر نظرات مردم وقعی نمی

  . خطرساز باشد

 اي شرایط زمینه  

خموشی و یـأس سیاسـی را در فضـاي     شود، دو مورد زمینههمانطور که در مدل پاردایمی مربوطه دیده می

  .فشار تبلیغاتی -2 ؛امنیت در فضاي سیاسیاحساس عدم  -1: کندجامعه ایجاد می

توانـد   مورد اول باید گفت امنیت و احساس آن در فضاي سیاسی براي کنشگران اجتماعی نه تنها میدرباره 

تـأثیر  بازخورد آن در اقتـدار نظـام سیاسـی بـی     ،بلکه در درازمدت ،تحرك و پویایی آن فضا را رونق بخشد

نگاه تیزبین و حتی منتقد کنشگرانِ ناظر، نظام سیاسی موظف به بـازخوانی   چرا که از طرفی با ؛ نخواهد بود

و بازاندیشی خود خواهد بود و از جمودي و ایستایی پرهیز خواهد کرد و از طرف دیگر زمانی که کنشگران 

م ها از سمت نظام مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، پذیرش نظااحساس کنند مطالبات و یا انتقادات آن

اما در صورتی کـه جریـانی عکـس    . سیاسی نزد آحاد جامعه افزایش و بالطبع اقتدار نظام ارتقا خواهد یافت

در اذهـان مخـدوش خواهـد شـد و      ،این فرایند رخ دهد اگر نظام حتی در گفتار و افعال زیـر سـؤال نـرود   

را همراهی خواهند  نظام ،بلکه با رعب و وحشت ،کنشگران در فضاي سیاسی نه از سر رضایت و خشنودي

  . کرد و مشارکت مردم رنگ و بوي فضاي دموکراتیک را نخواهد داشت

سیاسی حـق اعتـراض و    مسائلها اذعان داشتند در شوندگان پژوهش حاضر، بسیاري از آن در بین مصاحبه 

چرا که بعد از اظهار مطالبات و یا بـه نـوعی انتقـادات خـود نـه تنهـا        ،ها سلب شده استگري از آن مطالبه
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هـا نیـز   بلکه هیچ ضمانتی جهت امنیـت و محفـوظ مانـدن آن    ،تضمینی براي توجه و رسیدگی نخواهد بود

  . وجود نخواهد داشت

راي حضـور  شوندگان بیان داشتند به دلیل ترس از شناسایی، هیچ تمایلی ب از این جهت، تعدادي از مصاحبه 

حضور در انتخابات نیز مصـداق داشـت و    مورداین احساس به نوعی دیگر در . در تجمعات سیاسی ندارند

دار کردن شناسنامه جهت امنیت بخشیدن به موقعیت  شوندگان علت حضور خود را نشان تعدادي از مصاحبه

  . هرگونه داشتندگرایانه و تظا پنداشتند و مشارکتی کامالً مصلحت اجتماعی و شغلی خود می

پاردایم  تواند شرایط علّی براي پدیدهفشار تبلیغاتی براي حضور در انتخابات است که می زمینهمورد بعد در 

افکار جهـت   در این مورد باید گفت در هر نظام سیاسی استفاده از تبلیغات و اشاعه. مربوطه محسوب گردد

اما زمانی که این امر تنهـا در مسـیر    ،طبیعی و رایج استهمراه ساختن جامعه در راستاي مقاصد نظام امري 

و  مـی شـود  اهداف نظام و منفک از تمنّیات افراد جامعه باشد، بعد از مدتی افراد اعتمادشان از نظام سـلب  

تواند که همین امر در درازمدت میکنند ضمن آنخود احساس می درخوردگی را شدگی و فریب حس اغواء

در مـورد برخـی از   . و باعث کاهش حامیان خود گـردد  ندکژکارکردي پیدا ک رب و جنبهبراي خود نظام مخ

یکـی از ایـن افـراد،     ،به عنوان مثال. کنندگان پژوهش نیز تا حدودي این مباحث صدق داشته استمشارکت

ایـن   او. مسلط بوده اسـت  اوکه از سمت ساختار بر دانست  میشرکت در انتخابات را مبتنی بر فشار روانی 

عمل حکومت را به ترفند تشبیه کرده و معتقد بود که در جریانات مشابه باید با ذکـاوت و توجـه بیشـتر از    

  . هاي مبلغین قرار نگیردتزویرهاي سیاسی فاصله بگیرد تا در جریان خواسته

 اي شرایط مداخله  

مربوطـه را فـراهم کـرده و در     شرایط خلقِ پدیـده  ،طور که مدل پارادایمی گویاي آن است دو مبحث همان

  . امتناع از برچسب حزبی -2 ؛هاي شخصیتوقف در مشغله -1 :اندایجاد آن نقش داشته

  مبحث اول جریانی است که ممکن است در هر جامعه و بین هر مردمی رخ دهـد امـا شـدت و ضـعف آن    

ه در یـک جامعـه فزونـی    در واقع محدود شدن به امور شخصی هنگامی ک. تواند جاي بحث داشته باشدمی

شخصی از روحِ فردگراي افراد جامعه سـاطع   مسائلشناسی دارد که آیا این توقف در  گیرد نیاز به آسیبمی

توانـد در   تورم مشکالت فردي در سطح اجتماعی است؟ البته که هر دو مورد مـی  گردد و یا بازگو کنندهمی

. خوردن پژوهش حاضر، گزینه اول در افراد به چشم میشوندگااما در بین مصاحبه ،اي یافت شودهر جامعه
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جامعه را نادیده انگاشته و  مسائلهاي فردي فرومانده و در نهایت گونه که برخی افراد در الك مشغولیتآن

  . کردندهیچ مسئولیت اجتماعی را بر دوش خود احساس نمی

گـاه در  . باشد، امتناع از برچسب حزبـی اسـت  پارادایم تداخل داشته  تواند در ظهور پدیده بحث بعد که می

ها بـراي  ها رنگ و بوي افراط و تفریط گرفته و منسوب شدن به هرکدام از آنجامعه احزاب و یا پیروان آن

کارانه دارند و یـا حتـی   هاي سیاسی هستند و یا به نوعی روحیه محافظهو مجادله افرادي که فارغ از جنجال

می حذر  درگیر شدن و یا برچسب خوردن حزبیو مسأله انگیز بوده است، از ها حساس موقعیت شغلی آن

سیاسی خارج از چارچوب رسمیت یافته، سـعی   هايگیري از تجمع یا فعالیتهر شرایطی با کناره درو کنند

افـرادي بودنـد کـه     ،شوندگانبا توجه با این امور در بین مصاحبه. دارند از خطرات جانبی آن مصون بمانند

خـوري   هاي حزبی و تقابـل در برچسـب  ل انگدافعه در مقاب ،علت عدم حضورشان را در تجمعات سیاسی

هاي سیاسی را در فضایی نه چندان شفاف دانسـته و از هـر گونـه    ها فعالیتآن. ها بوده استپیوستگی با آن

  . ورزیدندمشارکتی در آن امتناع می

  راهبردها  

اي و علّی، راهبردهایی مبحث مربوطه و در رابطه با شرایط زمینه ن مصاحبه در راستاي پدیدهکنندگامشارکت

  . گونه انفعال اعتراض -2 ؛انفصال از نگرش و کنش در مباحث سیاسی -1: شدها دیده میدر عملکرد آن

ته یـا  هـدف، خواسـ   شـوندگان جامعـه  در خصوص مورد اول، باید گفت قریب به اتفـاق تمـامی مصـاحبه   

و به نوعی هم در فضاي ذهـن و کسـب    ندناخواسته از فضاي سیاسی و دنبال کردن مباحث آن فاصله داشت

در واقـع،  . مـی گرفتنـد  عمل و مواجه شدن با آن به طور نسبی در حالت انفعال قـرار   آگاهی و هم درحیطه

پیگیري مباحث سیاسـی  شوندگان با تمرکز بر زندگی شخصی و محوریت بخشیدن به آن در  غالب مصاحبه

اما بحث آن است که برخی تعمداً تغافل را در این زمینـه پیشـه سـاخته و آن را بـه عنـوان      . اند قصور داشته

امـا   ،هـا موضـوعیتی نداشـت   هرچند مباحث سیاسی براي اکثریت آن. دانستند راهبردي در شرایط فعلی می

کشـیدن از آن   گیـري و دسـت  را علـت کنـاره   یت ایـن عرصـه  فها تیره و تار بودن و عـدم شـفا  برخی از آن

  . دانستند می

در واقـع   .اما از نـوعی متفـاوت   ،هاي سیاسی، انفعال بودشوندگان در مواجهه با عرصهمصاحبه دیگر راهبرد

به عنوان . سکوتی معترضانه و عدم مشارکت، به قصد خالی کردن عرصه و سلب حمایت از ساختار سیاسی

خودداري از شرکت در انتخابات به قصد اعالم نارضایتی و انتقاد از  ،شوندگاناز مصاحبه یکیبه زعم  ،مثال
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البته بایـد  . سیاسی ایفاي نقش شود ، در عرصهشود با کنش انفعالیکه سعی میاین گونه است . شرایط ایستا

ان به سرد شدن گزینی سیاسی در جایگاه نگاه و نگرش به رفتار سیاسی ممکن است به مرور زم گفت عزلت

  .تفاوتی نسبت به آن ختم شود اندیشه سیاسی و بی

 پیامدها   

گـر اسـت دو   اي و مداخلـه پاردایم مربوطه که نیز متأثر از شرایط زمینه در نهایت باید گفت پیامدهاي پدیده

  . مشارکت سرد در انتخابات - 2؛ حس ناامیدي و ناتوانی در میدان سیاسی -1: مورد است

   درکـل  . کننـدگان پـژوهش حاضـر اسـت    ذهنی در اکثریت مشارکت فضاي ترسیم شده موردمبحث اول در 

شوندگان، آگاه یا  حس ناامیدي و ناتوانی در جریانات سیاسی جوي بود که بسیاري از مصاحبه توان گفتمی

بـازیگر اجتمـاعی در نقـش    ها خود را در مقام یک در عرصه سیاسی آن. ناخودآگاه در آن قرار گرفته بودند

. ها متبلور شده اسـت دوگانه حق و تکلیف، ندیده و صرفاً تکلیف، تنها قطب این دو نقش بوده که براي آن

اند، حضور مفید انداز ساختار، حق و مطالبات سیاسی خود را نادیده انگاشته از این جهت زمانی که از چشم

برخی افراد در حین مشارکت در انتخابات سیاسی هیچ میـل و   کهچنان. اندو رضامندي را نیز تجربه نداشته

که برخی معتقد بودند پیگیري دیگر این. اندي مالحظاتی حضور پیدا کردهرغبت قلبی نداشته و صرفاً بر پایه

      از ایـن جهـت تمایـل داشـتند در یـک       .حس ناامیـدي و افسـردگی اسـت    اخبار و وقایع سیاسی القا کننده

که با توجه به شرایط، توانایی حداقل تغییر ضمن آن. خودخواسته، از رویدادها و وقایع قرار گیرندخبري بی

پیامـدي اسـت کـه     ،سیاسـی   حس ناامیدي و ناتوانی در عرصه ، در مجموعاز این رو. یافتندرا در خود نمی

گـر بـوده کـه بـا توجـه بـه        اي و مداخلـه ساخته شده در پارادایم و متأثر از شرایط زمینـه  منشعب از پدیده

  . راهبردها، حاصل شده است

البته همانطور که مسلم است این فعل نه بـه عنـوان   . پیامد دیگر در امر سیاسی، مشارکت در انتخابات است

اي رخدادي خاص و ویژه، که مقتضی شرایط و در مسیر جریان طبیعـی مشـارکت سیاسـی در هـر جامعـه     

ـ  . شودمالحظه می از ایـن جهـت کـه برخـی از     . توانـد جـاي بحـث باشـد    زه مشـارکت مـی  اما نـوع و انگی

سـت، بلکـه جهـت    هاسی که ذاتی حضور در این عرصـه فعالیت و نگرش سیا شوندگان، نه از جنبه مصاحبه

مسـتند   کننـدگان ارائـه  به طور مصداق، برخی از مشـارکت . اندها حاضر شدهتظاهر به حضور، در این میدان

هاي اجتماعی آتی متصور بودند و یا بعضی دیگـر شـرکت   پذیرش در موقعیت ا الزمهشرکت در انتخابات ر

گیـري تقریبـی،   در کل مواردي از این دست منجـر بـه شـکل   . دانستندکننده می خود را در یک شرایط تهییج
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  دیـده بنابراین در ارتباط با پ. مهر در انتخابات بوده استهاي سیاسی و حضوري سرد و بیغیبت در فعالیت

  . گر و نوع راهبردهاي به کارگرفته بوده استاي و مداخلهپارادایم مربوطه این پیامد منتج از شرایط زمینه

  يریگجهینت

اسـت کـه از دلِ    يا دهیـ عنـوان پد  »یاسیأس سیو  یخموش«مشهود است،  یمیطورکه در مدل پارادا همان 

طـور   این عنوان همـان  .شکل گرفته است یاسیدر امر س شوندگان مربوطهمباحث صورت گرفته با مصاحبه

مسـکوت مانـدن و دلسـرد گشـتن از مباحـث سیاسـی در فضـاي ناامیـدي و          ، که از ظاهر آن هویداسـت 

به بیان . هدف این پژوهش نمود داشته است رساند که به روشنی در مباحث جامعهغالب را می کننده مأیوس

دگان، نوعی انفصال از کنش و نگرش سیاسی ادراك گردیده که کنندیگر، از سخنان قریب به اتفاق مشارکت

مبناي ایـن ادعـا هـم از فقـدان آگـاهی و رأي سیاسـی       . ها را به سمت خموشی و یأس سوق داده است آن

اما موکداً این سردي . شوندگان برآمده است و هم از عدم حضور فعال و پرشور در فضاهاي سیاسی مصاحبه

احسـاس   کننـده  شوندگان مربوطه داشته که القا ترِ مصاحبهبزرگ جو غالب جامعهو جمودي ریشه در فضا و 

بـه واقـع   . ناتوانی در مواجهه، احساس عدم اثربخشی و احساس عدم امنیت در فضاي اعتراض بـوده اسـت  

خموشی و یـأس سیاسـی    توان گفت ماحصل چنان فضاي عینی و چنین ادراکات ذهنی، برساخت پدیده می

ه نمود آن در عدم حضور در تجمعات خودجوش، حضوري انفعالی تحت فشار سـاختار و یـا   ک بوده است

  . ظاهر شده است گونهعدم مشارکت و انفعال اعتراض

نگـاهی بـه نظریـات     کنندگان مربوطه نیزمشارکت گريدر ارتباط با مباحث سیاسی و نوع حضور و مداخله

 بـا آنجا که یکی از نمودهاي تطبیق یا عدم تطبیق بین فرهنگ جامعـه و سـاختار سیاسـی را     ،وربا و آلموند

تفاوتی را در کنار عالقه اجتماعی مورد توجـه   ها بی آن. اند صورت گرفته است تفاوتی معرفی کرده عنوان بی

بـه   ؛انـد  تعریـف کـرده   عمـومی  مسائلاند و آن را به میزان عالقه یا عدم عالقمندي افراد نسبت به  قرار داده

بـه وجـود آمـده از خـود نشـان       مسـائل  زمینههایی که در  گیري طوري که طی آن افراد جامعه بعد از جهت

  : کنند هایی را به شرح ذیل ایجاد می بندي دهند، دسته می

 مسـائل هایی که افراد جامعه در رابطـه بـا    گیري ها و جهت گرایش :فرهنگ حاکم در جامعه عبارت است از

عنـاوین   بـا هـایی   گیـري مؤلفـه   دهنـد و همـین امـر باعـث شـکل      عمومی در سطح جامعه از خود بروز می

احسـاس تعلـق   (گیري عاطفی  ، جهت)آگاهی و شناخت الزم در مورد اهداف سیاسی(گیري شناختی  جهت
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داوري و ارایـه نظـر و   (یابانـه   گیـري ارزش  و جهـت ) خاطر و در نهایت درگیري و عـدم پـذیرش اهـداف   

  .شود در جامعه می) در مورد اهداف ها دیدگاه

  :کنند در کل سه نوع فرهنگ سیاسی را بازشناسی میآلموند و وربا 

تفاوتی و جهل نسبت به دولت ملی و سر فرو برده در واحدهاي محلی متعلقه  مبتنی بر بی :کوره فرهنگ ده« 

ولی مردم نسـبت   ،ظام سیاسی ملی همراه استبا آگاهی از ن ،که برعکس: دانقیا فرهنگ ؛مثل؛ قبیله یا روستا

بر این باورند که و در اینجا افراد نسبت به نظام احترامی توأم با ترس دارند . به آن حالتی کامالً انفعالی دارند

که برعکس بـر اراده شـهروندان و اعمـال کامـل     : مشارکتی فرهنگ؛ قادر به مشارکت در عملکرد آن نیستند

  . »تصمیمات سیاسی استوار استحقوق و تکلیفشان در 

نه پر واضح است که عملکرد سیاسی در بین این افراد شوندگان نتایج حاصله از روایات مصاحبهبا توجه به 

افراد مصاحبه شونده با یک رویکرد  قریب به اتفاقبلکه  ،گیري شناختی است و نه ارزشیابانهمبتنی بر جهت

اکثـر  به عبـارتی  . ر آن را اذعان داشتندسیاسی و حضور فعال د هايو احساسی عدم تمایل به عرصه عاطفی

بیشـتر سـعی بـر    بلکه  ،وندگان نه تنها رویکرد آگاهانه در نگرش و عملکرد سیاسی خود نداشتندمصاحبه ش

در . هاي روزمـره سیاسـی داشـتند   تجمعات و کنش خصوصعدم ورود به جریانات سیاسی باگیري و کناره

که مبتنی  ،آگاهانهانتخابی استه از فرهنگ مشارکتی و حضوري برخ افراد نه اکثریت اینفضاي انتخاباتی نیز 

هاي راویـان  یا بر اساس گفتهن و ي تبلیغاتی و متأثر از آغلبهبر انقیاد و فرمابرداري از جو حاکم و به نوعی 

ها به نوعی در عرصه انتخابـات حاضـر سـاخته    آن در برابر نظام حاکمترس از پیامدهاي منفی عدم حضور 

حـال در ظـاهر یـا    ( افراد در صحنه سیاست را داشـته اشت نگه د جهت جو حاکم هرچند تالشالبته . است

هـاي  جهت ممانعـت آزادانـه فعالیـت   اما در یک عملکرد متناقض از تشویق و نادیدگی و حتی فشار  )باطن

  .قرار گرفته استناروشن سیاسی، در یک جذب و دفع توأمان و 

در حالـت خـالص خـود     سـه گانـه   که هیچ یک از این انواع الگوي سیاسی خود معتقدندآلموند و وربا در 

بهتر از سایر انـواع   )گیري شناختیالگوي مشارکتی مبتنی بر جهت( نوع سوم هااما به زعم آن ،وجود ندارند

 در اتبـاط بـا جامعـه   کـه   انـد هاي سیاسیترین نظامپیشرفته ثبات سازگار بوده و مشخصهابهاي ا دمکراسیب

هـاي ارزشـیابانه و   و نمونـه  شوندگان داشـته  را در بین مصاحبه حدترین ن پژوهش، این نوع، پایینیهدف ا

  .است بوده داین افرا هاي غالب رویکرد سیاسینمونهعاطفی  ،بیشتر از آن
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بـا   ،هـد  را تا چند برابر افزایش مـی  هاآن امکان معالجههاي اجتماعی، جا که تشخیص دردها و عارضهاز آن

همـوار   را در جامعـه آن مسـیر بهبـود   تـوان  می ،مربوطه و مشکالت مسائلکارشناسانه به و رسیدگی توجه 

  . ساخت

براي  ،هاهاي اصلی آنو دغدغه شوندگانبا استنتاج از مباحث مصاحبه نتایج به دست آمده و در راستاي لذا

اخبار  تالش جهت ارائه :حداقل با معدود رویکردهایی چون روشن استبرون رفت از وضعیت اشاره شده، 

سـازي فضـاي    فـراهم و همچنـین   آحـاد جامعـه   اعتمادسازي آگاه سازي و مهمتر از آن، حقیقی در راستاي

و  رسیدگی بـه مطالبـات   توجه و نیزو   ...و جویانه در مباحث سیاسی، اقتصادي، اجتماعی اعتراض مسالمت

و و جهشـی بـه سـمت مشـارکت      جهت افزایش اشتیاقِ حضور گامی توانمی ،مردمی متعارف يهاخواسته

ایـن   و مضمحل کننـده  کننده دفععوامل کاهش با  جزجذب عمومی در فضاي سیاسی برداشت و این مهم 

   .حاصل نخواهد گردید حضور
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The study is to explore the political participation and attendance among the 
young people in Yazd city. For this purpose, interviews were carried out using a 
qualitative method based on the interpretive approach. In the design of 
methodology, the ground theory was used, which was analyzed by Strauss and 
Corbin's objectivist approach. The target population of the study were youth in 
Yazd city who were selected by purposive sampling method and extracted 
information through in-depth interviews. According to the results, in addition to 
the causal conditions (lack of awareness and political opinion, feeling of 
inefficiency), contextual conditions (feeling of insecurity, propaganda pressure), 
and intervening conditions (stopping in private, refusing the party label), the 
emergence of the phenomenon of "quietness and political despair " that, the 
translation of the indifference of the targeted community towards political 
issues and activities, it has been a manifestation of the ignorance of structure 
and the demands of its perpetrators. This phenomenon has led to the selection of 
strategies (the separation of political action and attitudes, the passivity of 
protest), and eventually the consequences (the sense of disappointment and 
disability in the political area, cold participation in elections) have been among 
these young people. 

 

Key Words: Political Participation, Political Attraction, Political Repelling, 
Youth and Yazd City  
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