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بیﺗﻔاوﺗی سیاسی،
گرافیک شهری،
گرایﺶ به هویﺖ مﻠی،
اﺣﺴاﺱ عدالﺖ اجتماعی.

گرافیک شهری یکی از مقولههای مهم در شکلدهی به فضای اجتماعی و سیاسی باشد .دولﺖها و
جوامﻊ میﻛوشﻨد ﺗا از ﺣداﻛﺜر مﺸارﻛﺖ سیاسی شهروﻧداﻥ ﺧود برﺧوردار شوﻧد .روی دیﮕر،
بیﺗﻔاوﺗی سیاسی اسﺖ ﻛه میﺗواﻧد به ﺗضﻌیﻒ یا ﺣتی ﺗوﻗﻒ فرایﻨد ﺗوسﻌه مﻠی مﻨﺠر شود .هدﻑ
ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر بررسی عوامل مﺆﺛر بر بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ شهر اهواز در ساﻝ  ۱۳۹۸بود.
روﺵ ﭘﮋوهﺶ ،ﺗوﺻیﻔی -همﺒﺴتﮕی و از ﻧﻈر هدﻑ ﻧیﺰ ﭘﮋوهﺸی ﻛاربردی بود .جامﻌه ﺁماری شامل
شهروﻧداﻥ  ۱۸ساﻝ به باﻻی شهر اهواز  )۸۰۰هﺰار ﻧﻔر) بودﻧد ﻛه ﺣﺠم ﻧموﻧه بر اساﺱ فرموﻝ ﻛوﻛراﻥ
 ۳۸۵ﻧﻔر ﺗﻌییﻦ و با روﺵ ﻧموﻧهگیری ﺗﺼادفی اﻧتﺨاﺏ شدﻧد .ابﺰار ﭘﮋوهﺶ شامل ﭘرسﺸﻨامﺔ مﺤقﻖ
ساﺧتهای بود ﻛه اعتﺒار ﺁﻥ از ﻃریﻖ اساﺗید مورد بررسی ﻗرار گرفﺖ (اعتﺒار ﺻوری) و ﭘایایی ﺁﻥ ﻧیﺰ
با ﺁزموﻥ ﺁلﻔای ﻛروﻧﺒاﺥ ( )۸۴/۰به دسﺖ ﺁمد .برای ﺗﺠﺰیه و ﺗﺤﻠیل دادﻩها ﻧیﺰ از ﺁزموﻥهای ﺁماری
همﺒﺴتﮕی و رگرسیوﻥ ﭼﻨدگاﻧه در ﻧرﻡافﺰار  SPSS 24استﻔادﻩ شد .یافتهها ﻧﺸاﻥ داد جﻨﺴیﺖ،
دیﻨداری (اعتقادی ،ﭘیامدی ،مﻨاسکی ،عاﻃﻔی ،ﺗﺠربی) ،گرایﺶ به هویﺖ مﻠی ،اعتماد اجتماعی،
اﺣﺴاﺱ عدالﺖ اجتماعی و رﺿایﺖ از ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی با بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه مﻌﻨیداری دارﻧد و
فقﻂ سﻦ با بیﺗﻔاوﺗی سیاسی فاﻗد رابﻄه بود .ﻧتایﺞ رگرسیوﻥ ﻧیﺰ ﻧﺸاﻥ داد مﺠموﻉ متﻐیرهای مورد
بررسی ﺗواﻧﺴتﻨد به میﺰاﻥ=  ۳۸/۰ R 2واریاﻧﺲ متﻐیر بیﺗﻔاوﺗی سیاسی را ﺗﺒییﻦ ﻧمایﻨد.
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مقدمه
گرافیک شهری از مقولههای مورد ﺗوجه برﻧامهریﺰاﻥ و مدیراﻥ ساﺧتارهای سیاسی اسﺖ .ﺗوجه دولﺖها به زﻧدگی و
زیﺴﺖ اﻗتﺼادی ،اجتماعی ،فرهﻨﮕی و امﻨیتی شهروﻧداﻥ از یک سو و ﺗوجه و اهمیﺖ شهروﻧداﻥ به امورات ﻛﺸور هموارﻩ
بﺤث جدی در ارﺗﺒاﻁ شهروﻧداﻥ و جوامﻊ بودﻩ اسﺖ .ﺗوجه شهروﻧداﻥ به سرﻧوشﺖ جامﻌه ﺧویﺶ ﻧمایﻨﮕر جامﻌه ﺗوسﻌه
یافته و ﺗﺠﻠی اجتماﻉ مدﻧی اسﺖ .در واﻗﻊ ﺣﺴاسیﺖ مردﻡ به امورات مﺨتﻠﻒ جامﻌه از ﻗﺒیل ﭘیﺸرفﺖ ،عدالﺖ ،ﺁموزﺵ،
سیاسﺖ و در یک ﻛالﻡ ﺗوسﻌه در مﻔهوﻡ مﺸارﻛﺖ ﻗرار دارد .در مقابل مﺸارﻛﺖ ،بیﺗﻔاوﺗی ﻗرار دارد .بیﺗﻔاوﺗی به ﻧوعی
از رفتارهای مﻨﻔﻌل و بیﺗﻔاوتگرایاﻧه شهروﻧداﻥ اﻃالﻕ میشود ﻛه ﻧﺴﺒﺖ به امورات و سرﻧوشﺖ جامﻌه ﺧویﺶ ﺣالﺖ
سکوت و یا ﻧوعی بیﺗﻔاوﺗی از ﺧود بروز میدهﻨد بیﺗﻔاوﺗی سیاسی ﻧاﻇر بر ﻧوعی از رفتارها و اﻗدامات مﻨﻔﻌل و ﺧﻨﺜی
ﻧﺴﺒﺖ به واﻗﻊ سیاسی و اجتماعی اسﺖ ﻛه فرد ﺗوجه جدی از ﺧود ﻧﺸاﻥ ﻧمیدهد .به ﻃور مﺨتﺼر ،بیﺗﻔاوﺗی ﻧوعی
فقداﻥ عاﻃﻔه اﺣﺴاﺱ و عاﻃﻔه ﻧﺴﺒﺖ به مﺤیﻂ زﻧدگی و عدﻡ درگیری در ﭘدیدﻩهای سیاسی و اجتماعی است .بی
ﺗﻔاوﺗی یکی از عﻨاﺻر ﻧامﻄﻠوﺏ فرهﻨﮓ مدرﻥ اسﺖ ﻛه با ﺗأﻛید بیﺶازﺣد بر ﺗرجیﺤات شﺨﺼی و مﻨافﻊ فردگرایاﻧه در
زﻧدگی شهری مﻌاﺻر ﻧمود یافته و میﺗواﻧد به ﺗضﻌیﻒ یا ﺣتی ﺗوﻗﻒ فرایﻨد ﺗوسﻌه مﻠی مﻨﺠر شود با شتاﺏ ﺗﻐییرات
اجتماعی و ﭘیﭽیدگی بیﺸتر ﻧﻈاﻡ های سیاسی و افﺰایﺶ ﺗوﻗﻌات شهروﻧداﻥ از دستﮕاﻩ سیاسی در سایه رشد رساﻧه های
جمﻌی میﺰاﻥ ﺗوجهات و فﻌالیﺖ های سیاسی شهروﻧداﻥ با افﺖ و ﺧیر همراﻩ بودﻩ اسﺖ ﭼﻨاﻧﭽه ﺣتی جوامﻊ ﺗوسﻌه
یافتهای ماﻧﻨد اروﭘا ﻧیﺰ با ﻧوعی افﺰایﺶ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در شهروﻧداﻥ مواجه شدﻩ اسﺖ .جﻠوﻩ ها و ﺻور بیﺗﻔاوﺗی
سیاسی میﺗواﻧد به شکلهای مﺨتﻠﻒ عدﻡ مﺸارﻛﺖ در اﻧتﺨابات ،عدﻡ ﺣﺴاسیﺖ به سرﻧوشﺖ جامﻌه ،بی ﺗوجهی به
مﻨافﻊ مﻠی ،عدﻡ اهمیﺖ به ﻧﺼایﺞ ﺣاﻛماﻥ و  ...باشد .بﻨابرایﻦ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی دامﻨه گﺴتردﻩ ای از مﺴایل سیاسی
و اجتماعی را در بر می گیرد .یکی از بارزﺗریﻦ جﻠوﻩهای مﺸارﻛﺖ اعضای جامﻌه را میﺗواﻥ در رﺃیگیریها و اﻧﺠاﻡ
اﻧتﺨابات سراسری جﺴتﺠو ﻛرد ) .(Tavasoli, 2003درواﻗﻊ ،مﺸارﻛﺖ در اﻧتﺨابات و رﺃی دادﻥ از مﺆلﻔههای اساسی
ﻛﻨﺶ سیاسی شهروﻧداﻥ مﺤﺴوﺏ میشود .مﺸارﻛﺖ مﺴتﻠﺰﻡ دﺧالﺖ موﺛر در ارﻛاﻥ مﺨتﻠﻒ جامﻌه ،به موﻗﻊ و فراگیر و
عمیﻖ شهروﻧداﻥ در ادارﻩ جامﻌه ﺧویﺶ اسﺖ ) .(Kitaniva, 2019مﺸارﻛﺖ سیاسی ﻧیﺰ عﺒارت اسﺖ از هر ﻧوﻉ اﻗداﻡ
داوﻃﻠﺒاﻧه ،موفﻖ یا ﻧاموفﻖ ،سازماﻥیافته یا بیسازماﻥ ،مقﻄﻌی یا مﺴتمر ﻛه برای ﺗأﺛیرگذاری بر اﻧتﺨاﺏ سیاسﺖهای
عمومی ،ادارﻩ امور عمومی یا گﺰیﻨﺶ رهﺒراﻥ سیاسی در سﻄوﺡ مﺨتﻠﻒ ﺣکومتی مﺤﻠی یا مﻠی ،روﺵهای ﻗاﻧوﻧی یا
ﻏیرﻗاﻧوﻧی را به ﻛار گیرد ). (Pay, Et. al, 2002شواهد متﻌددی ﻧﺸاﻥ میدهﻨد ﻛﺸورهایی ﻛه مﺸارﻛﺖ و رهﺒری
فﻌاﻝ شهروﻧداﻥ در جواﻧﺐ مﺨتﻠﻒ ادارﻩ سیاسی ﻛﺸور دارﻧد ،ﭘاسﺨﮕوﺗر ،مﺴاوی ﻃﻠﺐ و دموﻛراﺗیکﺗر هﺴتﻨد .به ﺗﻌﺒیر
هاﻧتیﻨﮕتوﻥ ( )۱۹۹6ﻧیﺰ میﺰاﻥ ﺗوجه شهروﻧداﻥ و میﺰاﻥ مﺸارﻛﺖ سیاسی ﺁﻥ مرز ﺗﻔاوت جوامﻊ سﻨتی و مدرﻥ اسﺖ
).(Marina, 2019ریﺸهها و عﻠل ﻛاهﺶ مﺸارﻛﺖ سیاسی شهروﻧداﻥ گوﻧاگوﻥ و از جامﻌهای به جامﻌه دیﮕر متﻔاوت
اسﺖ .مﻄالﻌات ﻧﺸاﻥ میدهﻨد دیﻨداری و مذهﺐ عامل مهمی در مﺸارﻛﺖ سیاسی اسﺖ .ﻧتایﺞ برﺧی ﭘﮋوهﺶها ﻧﺸاﻥ
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میدهﻨد افراد ﺣتی اگر به هیﭻ مذهﺒی هم ﺗﻌﻠﻖ ﻧداشته باشﻨد باز سﻌی می ﻛﻨﻨد ﺧود را وابﺴته به سازماﻥ و ﻧهادهای
دیﻨی مﻌرفی ﻛﻨﻨد عدالﺖ اجتماعی ﻧیﺰ عامﻠی اسﺖ ﻛه برﺧی مﻄالﻌات ﻧﺸاﻥ دادﻩاﻧد ﭼﻨاﻧﭽه افراد اﺣﺴاﺱ عدالﺖ
اجتماعی داشته باشﻨد بیﺸتر در امورات جامﻌه ﺧود فﻌاﻝ بودﻩ و ﻧقﺶ بیﺸتری ایﻔا میﻛﻨﻨد .اعتماد اجتماعی ﻧیﺰ به
رابﻄه دو ﻃرفه شهروﻧداﻥ و جامﻌه مربوﻁ میشود .ﺗﺤقیقات ﻧﺸاﻥ میدهﻨد ﭼﻨاﻧﭽه اعتماد اجتماعی افراد ﻧﺴﺒﺖ به
جامﻌه ﺧود بیﺸتر باشد افﺰایﺶ مﺸارﻛﺖ اجتماعی را میﺗواﻥ متﺼور بود .هویﺖ ﻧیﺰ به عﻨواﻥ مﻔهومی سیاﻝ و ﭘیﭽیدﻩ
میﺗواﻧد در مﺸارﻛﺖ و یا مﻨﻔﻌل بودﻥ رفتارهای افراد ﺗأﺛیرگذار باشد .برﺧی ﭘﮋوهﺶ ﻧﺸاﻥ دادﻩاﻧد ﭼﻨاﻧﭽه افراد دارای
هویﺖ مﻠی ﻗوی و وﻃﻦ ﭘرسﺖﺗر باشﻨد و به ﻃور ﻛل به هویﺖ ﺧود ﺣﺲ زیادی داشته باشﻨد بیﺸتر در امورات مﺨتﻠﻒ
اجتماعی و سیاسی جامﻌه شرﻛﺖ میﻛﻨﻨد ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی ﻧیﺰ به ﻃور ﻛل مربوﻁ به زیﺴتﻦ افراد همراﻩ با رفاﻩ در ابﻌاد
مﺨتﻠﻒ ﺁﻥ اسﺖ .برﺧی ﺗﺤقیقات ﻧﺸاﻥ میدهﻨد افراد برﺧوردار از ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی باﻻ بیﺸتر ﻧﺴﺒﺖ به امورات جامﻌه
مدﻧی ﺧود ﺣﺴاﺱﺗر و مﺸارﻛﺖ بیﺸتری دارﻧ .سﻦ و جﻨﺴیﺖ ﻧیﺰ متﻐیرهای دیﮕری هﺴتﻨد ﻛه مورد ﺗوجه ﭘﮋوهﺸﮕراﻥ
بودﻩ اسﺖ .برﺧی ﭘﮋوهﺶها ﻧﺸاﻥ میدهﻨد سﻦ و جﻨﺴیﺖ با میﺰاﻥ رفتارهای سیاسی و مﺸارﻛﺖ رابﻄه دارﻧد
 (Et. al, 2015; Elmi, 2008; & Mohebi).در ﻛﺸورماﻥ ﻧیﺰ میﺗواﻥ ﻧوعی بیﺗﻔاوﺗی سیاسی را اﺣﺴاﺱ ﻛرد.
ﭼﻨاﻧکه بر اساﺱ ﺁﺧریﻦ دورﻩ برگﺰاری مﺠﻠﺲ شورای اسالمی(دورﻩ یازدهم) میﺰاﻥ مﺸارﻛﺖ سیاسی ایراﻧیاﻥ ﻛمتر از
ﻧﺼﻒ یﻌﻨی  ۴2درﺻد بودﻩ اسﺖ ﻛه ﻧﺴﺒﺖ به دﻩ دورﻩ اﺧیر ﻛمتریﻦ میﺰاﻥ مﺸارﻛﺖ بودﻩ و ﻧوعی بیﺗﻔاوﺗی سیاسی
شهروﻧداﻥ ﻗﻠمداد میشود ) .(Hamshahri Onlin, 2020شهر اهواز ﻧیﺰ به عﻨواﻥ مرﻛﺰ استاﻥ ﺧوزستاﻥ یکی از
مهمﺗریﻦ شهرهای ایراﻥ و یکی از استراﺗﮋیکﺗریﻦ مﻨاﻃﻖ ایراﻥ از لﺤاﻅ سیاسی و اجتماعی هﺴﺖ .در ایﻦ شهر ﺗرﻛیﺐ
اﻗواﻡ ،مذاهﺐ و گرایﺶهای سیاسی متﻔاوﺗی رواﺝ دارد و ایﻦ وﺿﻌیﺖ هویﺖهای گوﻧاگوﻧی را به وجود ﺁوردﻩ اسﺖ .از
دیرباز ﻧقﺶ سیاسی و مﺸارﻛﺖ ایﻦ شهر هموارﻩ رو به افﺰایﺶ بودﻩ اسﺖ .به ﻃوری ﻛه در دهه های اولیه اﻧقالﺏ اسالمی
هموارﻩ جﺰء باﻻﺗریﻦ رفتارهای مﺸارﻛتی -سیاسی بودﻩ اسﺖ اما در سالیاﻥ اﺧیر مﺸارﻛﺖ رفتارهای سیاسی دﭼار
ﻧوساﻧی شدﻩ و ﻧوعی بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ شهروﻧداﻥ رﻗم ﺧوردﻩ اسﺖ .ﭼﻨاﻧﭽه میﺰاﻥ مﺸارﻛﺖ در یازدهمیﻦ دورﻩ
اﻧتﺨابات مﺠﻠﺲ شورای اسالمی ﺣدود  ۴2درﺻد بودﻩ اسﺖ ) (Asre Iran, 2019ﻛه ایﻦ موﺿوﻉ ﻗابل مﻄالﻌه عﻠمی
و یک ﺿرورت اسﺖ .مرور ﭘیﺸیﻨﺔ موﺿوﻉ ﻧﺸاﻥ میدهد در ﻛﺸورماﻥ اگرﭼه ﺗﺤقیقات ﻧﺴﺒتا متﻌددی در مورد بیﺗﻔاوﺗی
اجتماعی اﻧﺠاﻡ گرفته اما مﻄالﻌات بیﺗﻔاوﺗی سیاسی بﺴیار اﻧدﻙ بودﻩ و ﺧال ﭘﮋوهﺸی بﺸمار میرود .اﻧدﻙ ﺗﺤقیقات
موجود ﺗﻨها رابﻄه دو و یا سه متﻐیر و عمدﺗأ متﻐیرهای جمﻌیﺖ شﻨاﺧتی را مورد ﺗوجه ﻗرار دادﻩاﻧد .اما ﻧوﺁوری ﭘﮋوهﺶ
ﺣاﺿر ایﻦ اسﺖ ﺗا ﺣد امکاﻥ با مﻄالﻌه ﭘیﺸیﻨه مﻄالﻌات ﻗﺒﻠی و ادبیات ﻧﻈری متﻐیرهای بیﺸتری در ارﺗﺒاﻁ با بیﺗﻔاوﺗی
سیاسی رﺻد ﻧمودﻩ اسﺖ ﻛه در ﺗﺤقیقات ﻗﺒﻠی به ﺻورت مﻨﺴﺠم وجود ﻧدارﻧد .بﻨابرایﻦ هدﻑ اﺻﻠی بررسی عوامل موﺛر
بر بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ شهر اهواز در ساﻝ  ۱۳۹۸می باشد .فرﺿیات ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر عﺒارﺗﻨد از. ۱ :به ﻧﻈر
میرسد بیﻦ دیﻨداری و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ باﻻی  ۱۸ساﻝ شهر اهواز رابﻄه وجود دارد  .2 .به ﻧﻈر میرسد
بیﻦ هویﺖ مﻠی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ باﻻی  ۱۸ساﻝ شهر اهواز رابﻄه وجود دارد .۳.به ﻧﻈر میرسد بیﻦ اعتماد
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اجتماعی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ باﻻی  ۱۸ساﻝ شهر اهواز رابﻄه وجود دارد .۴ .به ﻧﻈر میرسد بیﻦ اﺣﺴاﺱ
عدالﺖ اجتماعی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ باﻻی  ۱۸ساﻝ شهر اهواز رابﻄه وجود دارد .به ﻧﻈر میرسد بیﻦ رﺿایﺖ
از ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ باﻻی  ۱۸ساﻝ شهر اهواز رابﻄه وجود دارد .۵.به ﻧﻈر میرسد بیﻦ سﻦ
و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه شهروﻧداﻥ باﻻی  ۱۸ساﻝ شهر اهواز وجود دارد .6.به ﻧﻈر میرسد بیﻦ جﻨﺴیﺖ و بیﺗﻔاوﺗی
سیاسی شهروﻧداﻥ باﻻی  ۱۸ساﻝ شهر اهواز ﺗﻔاوت وجود دارد .
بررسی ﭘیﺸیﻨﺔ ﭘﮋوهﺶ ﺣاﻛی از ایﻦ اسﺖ ﻛه ﺗاﻛﻨوﻥ ﺗﺤقیﻖ مﺴتقﻠی با ایﻦ عﻨواﻥ به رشته ﺗﺤریر در ﻧیامدﻩ اسﺖ .با
ایﻦ ﺣاﻝ ﺗﺤقیقاﺗی ﭘیراموﻥ بی ﺗﻔاوﺗی سیاسی اﻧﺠاﻡ شدﻩ اسﺖ (Et. al. (2019) & Rezapour (.در ﭘﮋوهﺸی
ﻧتیﺠه گرفتﻨد بیﻦ بیﺗﻔاوﺗی اجتماعی (بیﺗﻔاوﺗی اجتماعی از بﻌد اﺣﺴاسی) و زمیﻨه اجتماعی بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه
مﻌکوﺱ مﻌﻨیدار وجود دارد .بیﻦ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی (بیﺗﻔاوﺗی سیاسی از بﻌد اﺣﺴاسی و شﻨاﺧتی) و زمیﻨه اﻗتﺼادی
بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه مﻌکوﺱ مﻌﻨیدار وجود دارد .بیﻦ بیﺗﻔاوﺗی اجتماعی(بیﺗﻔاوﺗی اجتماعی از بﻌد اﺣﺴاسی و
رفتاری) و زمیﻨه فرهﻨﮕی بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه مﻌکوﺱ مﻌﻨیدار وجود دارد .همﭽﻨیﻦ بیﻦ بیﺗﻔاوﺗی اجتماعی
(بیﺗﻔاوﺗی سیاسی از بﻌد اﺣﺴاسی و رفتاری) و زمیﻨه سیاسی بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه مﻌکوﺱ مﻌﻨیدار وجود دارد .
) )Mohammadi (2018) & Jahangiriدر ﭘﮋوهﺸی ﻧتیﺠه گرفتﻨد از میاﻥ مﺆلﻔههای امید سیاسی ،اعتقاد به
دریافﺖ مﻄﻠوﺏ ﺣقوﻕ شهروﻧدی ،اعتقاد به مﺸروعیﺖ ﺣکومﺖ و ﺧوﺵ بیﻨی به سیاسﺖگذاریها ،در مﺠموﻉ  ۱۵درﺻد
ﺗﻐییرات بیﺗﻔاوﺗی داﻧﺸﺠویاﻥ ﻧﺴﺒﺖ به فﻌالیﺖهای سیاسی و اجتماعی را ﺗﺒییﻦ میﻛﻨﻨ .بیﻦ سرمایه اجتماعی و ابﻌاد
ﺁﻥ با مﺸارﻛﺖ سیاسی شهروﻧداﻥ ﻗم رابﻄه مﻌﻨاداری وجود دارد .همﭽﻨیﻦ هرﭼه در عرﺻههای اجتماعی و سیاسی
عﻨﺼر ﺁگاهی باﻛیﻔیﺖﺗر ،به هﻨﮕاﻡﺗر و اجراییﺗر باشد ،میﺗواﻧد موجﺐ افﺰایﺶ مﺸارﻛﺖ سیاسی شهروﻧداﻥ در سﻄﺤی
باﻻﺗر شود  )Keshavarz (2015) & Negin Taji) .در ﭘﮋوهﺸی با عﻨواﻥ رابﻄه عوامل اجتماعی ،فردی و فرهﻨﮕی
موﺛر بر مﺸارﻛﺖ سیاسی جواﻧاﻥ ،ﻧتیﺠه گرفتﻨد بیﻦ رساﻧههای جمﻌی ،ﺗﻌهد مذهﺒی ،اعتماد اجتماعی ،سیاسی بودﻥ
دوستاﻥ و سیاسی بودﻥ ﺧاﻧوادﻩ با مﺸارﻛﺖ سیاسی جواﻧاﻥ رابﻄه مﺜﺒﺖ و مﻌﻨیداری وجود دارد .بیﻦ مﺸارﻛﺖ سیاسی
جواﻧاﻥ برﺣﺴﺐ وﺿﻌیﺖ ﺗأهل و مﺤل سکوﻧﺖ ﺗﻔاوت مﻌﻨیداری وجود دارد .
روﺵ ﺗﺤقیﻖ ﺣاﺿر ﺗوﺻیﻔی -همﺒﺴتﮕی و از ﻧﻈر هدﻑ ،ﭘﮋوهﺸی ﻛاربردی و از ﻧﻈر زماﻧی ﻧیﺰ ﭘﮋوهﺸی مقﻄﻌی اسﺖ.
جامﻌه ﺁماری ﭘﮋوهﺶ شامل شهروﻧداﻥ  ۱۸ساﻝ به باﻻی شهر اهواز در ساﻝ  ۱۳۹۸بودﻧد ﻛه بر اساﺱ ﺁﺧریﻦ سرشماری
رسمی ﺁمار ﺗﻌداد ﺁﻥها ﺣدود  ۸۰۰هﺰار ﻧﻔر بودﻩ اسﺖ .ﺣﺠم ﻧموﻧه بر اساﺱ فرموﻝ ﻛوﻛراﻥ  ۳۸۵ﻧﻔر ﺣاﺻل شد ﻛه
به روﺵ ﻧموﻧهگیری ﺧوشهای (ابتدا ﻛل شهر به ﭼهار ﻧاﺣیه ﺗقﺴیم شد .سﭙﺲ به ﺗﺼادﻑ یک ﻧاﺣیه اﺗﻨﺨاﺏ شد و ﺗماﻡ
ﭘرسﺶ شوﻧدگاﻥ هدﻑ) مورد ﭘرسﺶ ﻗرار گرفتﻨد .شایاﻥ ﺫﻛر اسﺖ برای ﻛم ﻛردﻥ ریﺰﺵ اﺣتمالی ﻧموﻧه 400
ﭘرسﺸﻨامه ﺗوزیﻊ شد ﻛه در ﻧهایﺖ با مﺨدوﺵ بودﻥ  2۰مورد در ﻧهایﺖ  ۳۸۰ﭘرسﺸﻨامه سالم مورد ﺗﺤﻠیل ﻗرار گرفﺖ .
ابﺰار ﭘﮋوهﺶ شامل  : ۱-ﭘرسﺸﻨامه مﺤقﻖ ساﺧته بیﺗﻔاوﺗی سیاسی  :ایﻦ ﭘرسﺸﻨامه دارای  2۸گویه میباشد و بر اساﺱ
ﻃیﻒ  ۵ﻗﺴمتی لیکرت به ﺻورت (ﺧیﻠی زیاد  ۵،زیاد  ۴،ﺗا ﺣدودی  ۳،ﻛم  ، 2و ﺧیﻠی ﻛم ( ۱ﻧمرﻩ گذاری و سﻌی شد

دورﻩ  ،۱۹شمارﻩ  ،۴۵ﺧرداد ۱۴۰۱
2۳۹ - 2۵۸

ﺗرﻛیﺐ سواﻻت به ﺻورت مﺜﺒﺖ و مﻨﻔی در ﻧﻈر گرفته شود .دامﻨه ﻧمرات ﺁﻥ بیﻦ  2۸ﺗا  ۱۴۰اسﺖ ﻛه ﺣد ﻧمرﻩ بیﻦ
 2۸ﺗا  ۵۸بیﺗﻔاوﺗی سیاسی ﻛم ،دامﻨه بیﻦ  ۵۸ﺗا  ۸۸متوسﻂ و بیﻦ  ۱۱۸ﺗا  ۱۴۰سﻄﺢ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی زیاد میباشد
 . 2ﭘرسﺸﻨامه استاﻧدارد دیﻨداری گالﻙ و استارﻙ  )۱۹6۵(:ایﻦ ﭘرسﺸﻨامه دارای  26گویه اسﺖ و از  ۵بﻌد(مﻨاسکی،ﺗﺠربی ،اعتقادی ،فکری و ﭘیامدی) به سﻨﺠﺶ دیﻨداری افراد می ﭘردازد .شیوﻩ ﻧمرﻩ گذاری ﺁﻥ بیﻦ  ۰ﺗا  ۴اسﺖ .ﻧمرات
 ۰ﺗا  26بیاﻧﮕر دیﻨداری ﺿﻌیﻒ  ، 26ﺗا  7۸ﻧﺸاﻥ دهﻨدﻩ دیﻨداری متوسﻂ و دامﻨه  7۸ﺗا  ۱۰۴بیاﻧﮕر دیﻨداری باﻻ می
باشد .ایﻦ ﭘرسﺸﻨامه در ایراﻥ مورد استﻔادﻩ ﭘﮋوهﺸﮕراﻥ بودﻩ اسﺖ .سراﺝ زادﻩ ( )۱۳7۸ﭘایایی ﺁﻥ را ﺣدود  ۸۰برای
ﻛل ﭘرسﺸﻨامه گﺰارﺵ ﻛردﻩ اسﺖ .عﺒدی و رﺿایی ( )۱۳۹۳ﻧیﺰ سﻄﺢ اعتﺒار ﺁﻥ را مﻄﻠوﺏ گﺰارﺵ ﻛردﻩ اﻧد . ۳-
ﭘرسﺸﻨامه عدالﺖ اجتماعی :ایﻦ ﭘرسﺸﻨامه داری  2بﻌد عدالﺖ رویهای و ﺗوزیﻌی و  ۱۵گویه اسﺖ و بر اساﺱ ﻃیﻒ
لیکرت سﻨﺠیدﻩ می شود .در ﭘﮋوهﺶ هﺰار جریﺒی ( )۱۳۹۰اعتﺒار ایﻦ گویه ها مورد ﺗایید بودﻩ اسﺖ .برای سﻨﺠﺶ
متﻐیر هویﺖ مﻠی گرفته شد .ابﻌاد هویﺖ مﻠی شامل هویﺖ ﺗاریﺨی ،سیاسی و فرهﻨﮕی بود .اعتماد اجتماعی ( :با دو
شاﺧﺺ اعتماد ﻏیررسمی و اعتماد رسمی با  ۸گویه) و برای سﻨﺠﺶ رﺿایﺖ از ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی شاﺧﺺ رﺿایﺖ از
سالمتی ،رﺿایﺖ از دوستاﻥ و ﺧاﻧوادﻩ و رﺿایﺖ از وﺿﻌیﺖ مالی با  ۸گویه) در ﻗالﺐ ﻃیﻒ لیکرت اﻧدازﻩگیری شدﻩاﻧد .
برای اعتﺒار ﭘرسﺸﻨامه از روایی ﺻوری و ﺗوزیﻊ مقدماﺗی استﻔادﻩ شد و برای ﭘایایی ابﺰار ﻧیﺰ از ﺁزموﻥ ﺁلﻔای ﻛروﻧﺒاﺥ
استﻔادﻩ شد جدوﻝ  )۱(.برای ﺗﺠﺰیه و ﺗﺤﻠیل دادﻩها ﻧیﺰ از ﺁزموﻥهای ﺁماری ﺗوﺻیﻔی(میاﻧﮕیﻦ ،اﻧﺤراﻑ مﻌیار) و
استﻨﺒاﻃی(ﺁزموﻥهای همﺒﺴتﮕی و رگرسیوﻥ) از ﻃریﻖ ﻧرﻡافﺰار  SPSSﻧﺴﺨه  2۰استﻔادﻩ شد .
جدوﻝ  1:آلفای ﻛروﻧباﺥ متﻐیرهای پژوهش
متﻐیرها

ابﻌاد

ﺗﻌداد گویه

میﺰاﻥ ﺁلﻔا

variable

Dimensions

Number of items

Alpha

بیﺗﻔاوﺗی سیاسی

2

2۸

۰/۹۰

دیﻨداری

۴

26

۰/۸۸

هویﺖ مﻠی

۳

۸

۰/۸2

اعتماد اجتماعی

2

۸

۰/72

اﺣﺴاﺱ عدالﺖ اجتماعی

۳

۱۵

۰/۸6

رﺿایﺖ از زﻧدگی

۳

۱۴

۰/7۵

ﻛل ﭘرسﺸﻨامه

۰/۸۴
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.1گرافیک شهری و فضای اجتماعی و اقتصادی
ساﺧتاهارهای فرهﻨﮕی ،اﻗتﺼادی ،سیاسی و اجتماعی ﭼوﻥ مﺠموعهای درهم ﺗﻨیدﻩ هﺴتﻨد .گرافیک شهری با ﺗکیه بر
هﻨر گرافیک و عﻨاﺻر بﺼری به جهﺖ رﻧﮓ ،شکل و ﺗرﻛیﺐ بﻨدی در جهﺖ ﻃراﺣی شهری به ﭘیﺸیﻨهها و سﻨﺖهای
مﺤکم ایﻦ مرزبوﻡ دسﺖ یابد گرافیک امروزﻩ بیﺸتر بر ﭘایه ﺿوابﻂ ﻏربی و بیﻦالمﻠﻠی ﺗکیه دارد ،در ﺣالیﻛه اگر ﺗرﻛیﺐ
هﻨر بوﻡ و ﻧوگرایی باشد موفﻖ ﺗر اسﺖ .لذا ﺿرورت دارد ﻛه ﻃراﺣاﻥ مﺴئوﻻﻥ و مﺨﺼﺼاﻥ ﺁﻥ را بهگوﻧهای ﻃراﺣی ﻛﻨﻨد
ﻛه شرایﻂ زﻧدگی و زیﺴتﻦ در ﺁﻥ هموارﻩ از ﻧﻈم و مﻨﻄﻖ زیﺒایی ﻻزﻡ برﺧوردار باشد .ﻃرﺡهای جهاﻧی ممﻠو از عالئم
و ﻧﺸاﻧهها و دیﮕر عﻨاﺻر گرافیکی ﺁموزﺵدهﻨدﻩ و اﻃالﻉرساﻥ اسﺖ (ﺁراسته .)۱ :۱۳۹۳ ،با ایﻦ ﺗﻔاسیر بازشﻨاسی دﻗیﻖ
ﻇرفیتهای موجود در گرافیک شهری و ﻛاربﺴﺖ ﺁﻧها در ﺣوزﻩ سیاستﮕذاری می ﺗواﻧد ﻧقﺸی ﺗﻌییﻦ ﻛﻨﻨدﻩ در ﺗرسیم
ایدﻩ ﺁﻝهای اجتماعی ،اﻗتﺼادی و سیاسی داشته باشد.
گرافیک شهری ،بﺨﺸی از هﻨر سازماﻥ دادﻥ فضای شهری اسﺖ ﻛه با رشتههای مﺨتﻠﻒ عﻠمی و هﻨری ماﻧﻨد برﻧامهریﺰی
شهری ،مﻌماری و مﻨﻈرسازی ،گرافیک و ﻏیرﻩ اسﺖ .در ایﻦ میاﻥ ،رﻧﮓ با هدﻑ ایﺠاد ارﺗﺒاﻁ ﺗﺼویری مﻨاسﺐ میاﻥ
شهروﻧداﻥ می ﺗواﻧد در موارد بﺴیاری از جمﻠه ﻧماهای ساﺧتماﻧها ،ﺁﺏ ﻧماها ،عالیم راﻧﻨدگی ،ﻃراﺣی مکاﻧی ،عالیم
هﺸدار ،عالیم اﻃالﻉ رساﻧی و  ..به ﻃور مﺴتقیم یا ﻏیر مﺴتقیم ﻧقﺶ مهمی داشته باشد .در گرافیک شهری ،اﻏتﺸاﺵ
و ﻧاهمﮕوﻧی بﺼری رﻧﮕی ،بی ﺗوجهی به ارزشهای ﺗاریﺨی و ﻛالﺒد هویتی و فرهﻨﮓ یک شهر در ﻃراﺣی بﺨﺸهای
گوﻧاگوﻥ ﺁﻥ ،ﺗداﺧل عمﻠکردها و  ..سﺒﺐ شکلگیری فضاهای ﻧاﺧوشایﻨد برای ﻛار و زﻧدگی میﺸود .به مﻨﻈور جﻠوگیری
از ایﻦ اﻏتﺸاشات بﺼری رﻧﮕی در گرافیک مﺤیﻄی یک شهر باید هر دو سویه عیﻨی و ﺫهﻨی ﺁﻥ یﻌﻨی شهر ،ساﺧتار و
ﻛالﺒد شهری ﻛه ﻛارﻛرد اﻗتﺼادی ﺁﻥ ،فضاهای عمومی و ﻏیرﻩ و ﻧیﺰ عامل ﺫهﻨی یﻌﻨی گروﻩهای اجتماعی و ﺗوﻗﻌات و
مﻄالﺒات ﺁﻧها ،وﺿﻌیﺖ شهروﻧدی ،گروﻩ های همﮕﻦ و ﻧﻈایر ﺁﻥ مورد بررسی و مﻄالﻌه ﻗرار گیرد (ﺻﻠواﺗی-۱۱۱ :۱۳۹۰،
 .)۱۱2بﻨابرایﻦ میﺗواﻥ از گرافیک شهری به عﻨواﻥ عامﻠی فﻌاﻝ در برﻧامهریﺰی استﻔادﻩ ﻛرد.
.2دیدگاههای ﻧﻈری بیتفاوتی سیاسی
.2.1گابریﻞ آلموﻧد و سیدﻧی وربا
در ﻃوﻝ ﺗاریخ در ﻧﻈاﻡ ﻛﺸورهای جهاﻥ سوﻡ ﻧوعی فرهﻨﮓ ﭘدید ﺁمدﻩ ﻛه ماﻧﻊ از ﭘیﺸرفﺖ ﺗوسﻌه سیاسی میشود.
میﺗواﻥ با بهرﻩگیری از مکاﻧیﺴمهایی ﭼوﻥ باﻻ بردﻥ سﻄﺢ سواد و ﺗوزیﻊ مﺠدد ﺛروت به ﺗدریﺞ ﺁﺛار سوء را از میاﻥ برد
ﺗا افراد برای ﭘذیرﺵ مﺴئولیﺖها و ایﻔای ﻧقﺶ سیاسی جدید و ﻧیﺰ واردﻛردﻥ در فرایﻨد ﺗﺼمیمگیری ﺁمادﻩ ساﺧﺖ .
) )Ghovam, 2011ﺁلموﻧد و وربا سه ﻧوﻉ فرهﻨﮓ سیاسی را مﻄرﺡ ﻛردﻩاﻧد :فرهﻨﮓ سیاسی ﻛوﺗهبیﻨاﻧه ﻛه با ﺁگاهی
اﻧدﻙ از ﺣکومﺖ و اﻧتﻈارات اﻧدﻙ مﺸﺨﺺ میگردد؛ فرهﻨﮓ سیاسی ﺫهﻨی با میﺰاﻥ ﺁگاهی و اﻧتﻈار باﻻﺗر اما میﺰاﻥ
مﺸارﻛﺖ اﻧدﻙ و فرهﻨﮓ مﺸارﻛتی با میﺰاﻥ ﺁگاهی ،اﻧتﻈارات و مﺸارﻛﺖ زیاد مﺸﺨﺺ میگردد )  ( Rush, 2011و
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دﻝزدگی سیاسی ﻛه در شهروﻧداﻥ ﺗابﻌی از یک ﻧوﻉ فرهﻨﮓ سیاسی اسﺖ ﻛه از وﺿﻊ ﺗوسﻌه ،ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی ،اعتماد
به ﺁﻥ ﻧﻈاﻡ سیاسی و همﭽﻨیﻦ سﻄﺤی از عدالﺖ اجتماعی ﺗأﺛیر میﭘذیرد .شهروﻧداﻧی ﻛه اﻃالعات ﺧوبی دارﻧد ،به
ﺗواﻧاییهای ﺧود بر اعماﻝﻧﻔوﺫ بر دیﮕراﻥ اعتماد دارﻧد ،یا مراﺗﺐ امور سیاسی هﺴتﻨد ،یا ﺧود را موﻇﻒ به مﺸارﻛﺖ
میداﻧﻨد ،از فرﺻﺖهایی ﻛه برای مﺸارﻛﺖ جﺴتﻦ وجود دارد ،استﻔادﻩ میﻛﻨﻨد )  .( Almond, 2000ﺁلموﻧد اجتماعی
شدﻥ سیاسی را یکی از سه ﻛارﻛرد دروﻧدادها در ﻧﻈاﻡ سیاسی در جهﺖ اﺛﺒات و ﺗﻌادﻝ سیﺴتم در ﻧﻈر میگیرد و
فرهﻨﮓ سیاسی را ﻧتیﺠه اجتماعی شدﻥ سیاسی میداﻧد و ﺗﺠربه بهدسﺖﺁمدﻩ در ﻃوﻝ ایﻦ فرایﻨد اسﺖ ﻛه مهارتهای
ﻻزﻡ را برای ﺗﻌامل سیاسی در افراد به وجود میﺁورد و افراد را به مﺸارﻛﺖ فﻌاﻝ در ﻧﻈاﻡ سیاسی ﺗﺸویﻖ میﻧماید سه
عامل مﻨابﻊ (شامل وﻗﺖ ،ﭘوﻝ و مهارتهای سازماﻧی) ،عوامل رواﻧی فﻌالیﺖ سیاسی (عالﻗه شدید به سیاسﺖ ،داﻧﺶ
سیاسی) و شﺒکه عضوگیری (عضویﺖ در سازماﻥهای داوﻃﻠﺒاﻧه ،مﺤل ﻛار) فﻌالیﺖ سیاسی را ﺗﺴهیل میﻛﻨد .
).)Barkan, 1998
.2.2ساموﺋﻞ هاﻧتیﻨﮕتون
مﺸارﻛﺖ سیاسی امری عیﻨی و مﺠﺰا از ﻧﮕرﺵهای ﺫهﻨی فرد اسﺖ و در ﺗﺠﺰیهوﺗﺤﻠیل عوامﻠی ﻛه مﺸارﻛﺖ سیاسی را
ﺗﺸکیل میدهﻨد باید به وﺿﻌیﺖ ﻧﻈاﻡ سیاسی جامﻌه ﺗوجه ﻛرد .در ﻛﺸورهای درﺣاﻝﺗوسﻌه ،مﺸارﻛﺖ اجتماعی بهﻃور
اعم و مﺸارﻛﺖ سیاسی بهﻃور اﺧﺺ ،فیﻧﻔﺴه هدﻑ مﺤﺴوﺏ ﻧمیشود .به ایﻦ مﻌﻨا ﻛه ﻧﺨﺒﮕاﻥ برای ﺗﺤکیم ﻗدرت
ﺧود ،ﺗﺤکیم استقالﻝ مﻠی یا اﺻالﺣات اجتماعی یا ﻛاهﺶ ﻧابرابریهای اﻗتﺼادی و اجتماعی ،مﺸارﻛﺖ

بﺨﺶهایی

از جامﻌه را در سیاسﺖ ﺗﺴهیل و ﺗﺸویﻖ میﻛﻨﻨد یا ایﻨکه ﭼوﻥ ﺗوسﻌه اﻗتﺼادی و اجتماعی فرﺻﺖهای ﺗﺤرﻙ اﻗتﺼادی
و اجتماعی را بیﺸتر میﻛﻨد و به ایﺠاد ﻃﺒقه متوسﻂ مﻨﺠر میشود ﻛه بﻨابرایﻦ ﻇهور ایﻦ ﻃﺒقه جدید با افﺰایﺶ
ﺧواسﺖ مﺸارﻛﺖجویی همراﻩ اسﺖ ) .( Rabiee, 2001یﻌﻨی با ﻛاهﺶ ﻧابرابری (بیعدالتی اجتماعی) و افﺰایﺶ رفاﻩ
اجتماعی(رﺿایﺖ از زﻧدگی) ،ﺗﻌﻠﻖ سیاسی مردﻡ ﻧیﺰ افﺰایﺶ مییابد .هاﻧتیﻨﮕتوﻥ وجود بﺤراﻥهای سیاسی و
ﻧابﺴاماﻧیها(شکاﻑ ﻃﺒقاﺗی ،بیﺛﺒاﺗی اﻗتﺼادی ،افﺖ ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی شهروﻧداﻥ ،بﺤراﻥ هویﺖ مﻠی ،ﺗضﻌیﻒ سرمایه
سیاسی -اجتماعی و باورهای مذهﺒی) در جوامﻊ درﺣاﻝﺗوسﻌه را در رابﻄه ﺗﻨﮕاﺗﻨﮓ با ﺗقاﺿای مﺸارﻛﺖ از یکسو و
فقداﻥ ﻧهادهای سیاسی برای جذﺏ مﺸارﻛﺖها از سوی دیﮕر میداﻧد .دگرگوﻧیهای اجتماعی ،شهرﻧﺸیﻨی ،باﻻ رفتﻦ
سﻄﺢ سواد ،ﺁموزﺵ ،ﺻﻨﻌتی شدﻥ ،ﺗوسﻌه وسایل ارﺗﺒاﻁجمﻌی دامﻨه ﺁگاهی سیاسی را افﺰایﺶ میدهد و ﺧواستههای
سیاسی را ﭼﻨد برابر میسازد و ﭘهﻨه اشتراﻙ سیاسی را وسﻌﺖ میبﺨﺸد ).( Huntington, 2010
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رﺿایی ،مﺤمدعﻠی ﭼیﺖساز ،شاﭘور بهیاﻥ
فرامرز
شهروﻧدان

.2.3مارتیﻦ لیﭙﺴت
با افﺰایﺶ سﻄﺢ ﺗوسﻌه اﻗتﺼادی(افﺰایﺶ ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی ،عدالﺖ اجتماعی ،ﻛاهﺶ بیاعتمادی) ،بهﺒودی افﺰوﻥ برای
اﻛﺜریﺖ ﺣاﺻل میشود؛ دسترسی همﮕاﻥ به بهداشﺖ و ﺁموزﺵ بیﺸتر میشود و سﻄﺢ برابری در مﺼرﻑ(عدالﺖ
اجتماعی) افﺰایﺶ مییابد؛ ﺗﻌداد موﺿﻊ ﻛمکی زیاد میشود و به دﻧﺒاﻝ ﺁﻥ ﻃﺒقه متوسﻂ ﻧیﺰ گﺴترﺵ مییابد .ایﻦها
همه موجﺐ میشوﻧد ﻛه ﺗقاﺿای اﻛﺜریﺖ برای افﺰایﺶ ﺁزادی سیاسی و ﺗﻔویﺾ ﻗدرت سیاسی در جامﻌه ﺗقویﺖ و
ﺗﺸدید شود ) .( Chalabi, 2010میاﻥ ﺗوسﻌه سیاسی (به مﻌﻨای دموﻛراسی) و عوامل اجتماعی و اﻗتﺼادی همﺒﺴتﮕی
وجود دارد .وی برﺧی از ﻛﺸورها را برﺣﺴﺐ شاﺧﺺهای اﻗتﺼادی مﺨتﻠﻔی ماﻧﻨد درﺁمد مﻠی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺁموزﺵ و
شهرﻧﺸیﻨی با یکدیﮕر مقایﺴه ﻛرد و به ایﻦ ﻧتیﺠه رسید ﻛه ﻧﻈاﻡهای سیاسی عقﺐماﻧدﻩ و ﺗوسﻌهیافته بر مﺒﻨای ایﻦ
شاﺧﺺها با یکدیﮕر ﺗﻔاوتهای اساسی دارﻧد ).( Bashiriyeh, 2001
.3دیدگاههای ﻧﻈری دیﻨداری
دیﻦ و ﻛارﻛردهای اجتماعی و سیاسی ﺁﻥ از دیرباز مد ﻧﻈر ﺻاﺣﺐ ﻧﻈراﻥ بودﻩ اسﺖ .برای ﻧموﻧه دورﻛیم دیﻦ را عامل
همﺒﺴتﮕی اجتماعی داﻧﺴته اسﺖ ) .( Hamelton, 2013در دیدگاﻩ دورﻛیم دیﻦ ﻧه ﺗﻨها در همﺒﺴتﮕی اجتماعی و
روابﻂ اجتماعی ﻏیرﻗابل اﻧکار اسﺖ بﻠکه در ﺣل و فﺼل و مﺸکالت اجتماعی ،در ایﺠاد یﮕاﻧﮕی و در مﻌﻨویتی ﻛه در
جامﻌه بوجود میﺁورد ﻧیﺰ ﻗابل ﺗوجه اسﺖ .به عالوﻩ دیﻦ موجﺒات ،استمرار و ﭘایداری جامﻌه میشود
) .( Tavassoli, 2004از ﻧﻈر مارﻛﺲ ،اعتقادات مذهﺒی شکل عمیﻖ از ﺧود بیﮕاﻧﮕی  ۱اﻧﺴاﻥ اسﺖ .یﻌﻨی وﺿﻌیتی
ﻛه در ﺁﻥ مردﻡ ﻛﻨترﻝ ﺧود را در دﻧیای اجتماعی ﻛه ﺧود ایﺠاد ﻛردﻩاﻧد ،از دسﺖ میدهﻨد و در ﻧتیﺠه ﺁﻥ ﺧود را در
یک مﺤیﻂ اجتماعی ﺧﺼماﻧه بیﮕاﻧه ۱ Alienationمییابﻨد ) .( Robertson, 1998وبر ﺁﻥ را ﺗاﺛیر گذار بر روابﻂ
اجتماعی و سیاسی و زﻧﺠیرﻩ اعتماد بیﻦ داﻧﺴته اسﺖ) . (Panahi & Shaygan 2007در دید ﻻﻛمﻦ ﻧیﺰ دیﻦ در
یک جامﻌه ایﺴتا ومرئی ﻛه ﺣالﺖ ﻧهادی ﭘیدا ﻛردﻩ باشد ،هموارﻩ ﻛارﻛردی اﻧﺴﺠاﻡ بﺨﺶ دارد .اما اگر جامﻌه با سرعﺖ
دﭼار ﺗﻐییر و دگرگوﻧی شود ﻛارﻛرد دیﻦ ﻧهادی شدﻩ اﻏﻠﺐ ﺗﻐییر یافته و ممکﻦ اسﺖ اﻧواﻉ باورهای دیﻨی ﻛه هﻨوز
ﻧهادیﻨه ﻧﺸدﻩاﻧد به موازات دیﻦ ﻧهادی شدﻩ به وجود ﺁیﻨد ) .( Tavassoli, 2004بر اساﺱ ﺁرای ﻧﻈری میﺗواﻥ مدﻝ
مﻔهومی ﭘﮋوهﺶ را به شرﺡ زیر داﻧﺴﺖ :
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.4یافتههای تحقیق
الﻒ -یافتههای توصیفی

در ﻧموﻧه ﺁماری  66/۵2درﺻد ﭘاسﺨﮕویاﻥ مرد و  ۳۴/۴7درﺻد دیﮕر ﺧاﻧم بودﻧد  . ۳۳/۴۵درﺻد مﺠرد و  67/۵۴درﺻد
متأهل بودﻧد .بیﺸتریﻦﺗﻌداد ﭘاسﺨﮕویاﻥ در گروﻩ سﻨی  ۳۰-26ساﻝ ( )66/۱6و ﻛمتریﻦ ﺗﻌداد ﭘاسﺨﮕویاﻥ در گروﻩ
سﻨی  6۰ساﻝ به باﻻ ( )۵۰/2بودﻧد .از ﻧﻈر ﺗﺤﺼیالت  ، 76ﻧﻔر مﻌادﻝ  )2۰درﺻد )بی سواد  ، ۹۵ﻧﻔر مﻌادﻝ  )2۵درﺻد)
دارای دیﭙﻠم  ، 62ﻧﻔر مﻌادﻝ  )۳۱/۱6درﺻد) ﻛارداﻧی  ، ۱2۰ﻧﻔر مﻌادﻝ  )6۹/۳۱درﺻد) ﻛارشﻨاسی و  27ﻧﻔر مﻌادﻝ )7
درﺻد) دارای مدرﻙ دﻛتری بودﻧد .در جدوﻝ ( )2شاﺧﺺهای مرﻛﺰی و میاﻧﮕیﻦ متﻐیرها ﺫﻛر شدﻩ اسﺖ .
جدوﻝ  2.شاﺧﺺهای مرﻛﺰی متﻐیرهای ﭘﮋوهﺶ

متﻐیرهای ﭘﮋوهﺶ
research
variables

Descriptive
indicators

Component status
وﺿﻌیﺖ مﺆلﻔه

شاﺧﺺهای ﺗوﺻیﻔی
low Very low

mean

SD

میاﻧﮕیﻦ

اﻧﺤراﻑ مﻌیار ﺧیﻠی ﭘاییﻦ ﭘاییﻦ

 high mediumﺧیﻠی باﻻ
متوسﻂ

باﻻ

۳/2۱

۰/۸۸

۹/۱6

۱۳

۴۱/۸۳

۱6/۳۳ ۱۹/66

گرایﺶ به هویﺖ مﻠی ۳/2۵

۰/۸۹

۱۰/۸۳

۱۰/۳۳

۳۸/۳۳

۱6/۸۳ 2۳/66

ﻛیﻔیﺖ ۳/۱6

۰/۸۹

۸/۳۳

۱۱/66

۴7/۵

اعتماد اجتماعی

رﺿایﺖ
زﻧدگی

از

2۰

Very high

۱2/۵

2۴7

2۴۸

بررسی گرافیک شهری با مباحث اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آن بر بیتفاوتی سیاسی
رﺿایی ،مﺤمدعﻠی ﭼیﺖساز ،شاﭘور بهیاﻥ
فرامرز
شهروﻧدان

عدالﺖ ۳/۱۰

اﺣﺴاﺱ

۰/۸۹

۱۵

۱۳/77

۳۵/67

۱۵/۳۳ 2۰/۸۳

اجتماعی
بیﺗﻔاوﺗی سیاسی

۳/۴۳

۱/۰۹

۵/۸۳

۱۵/۳۳

۳۴/۱7

2۴/۳۳ 2۰/۳۴

دیﻨداری

۳/۳۵

۱/۱۱

۱۰/۱۰

۱۳/۰۰

۳۹/2۹

۱۰/۳۴ 27/2۸

۳/۳۵

۱/۱۱

۱۰/۳۴ 27/2۸ ۳۹/2۹ ۱۳/۰۰ ۱۰/۱۰

بر اساﺱ ﻧتایﺞ جدوﻝ ( )2میاﻧﮕیﻦ متﻐیرهای اﺻﻠی ﭘﮋوهﺶ بر ﺣﺴﺐ دامﻨه ﻧمرات بیﻦ  ۱ﺗا  ۵ﻧﺸاﻥ می دهد بیﺗﻔاوﺗی
سیاسی بیﺸتریﻦ میاﻧﮕیﻦ ( )۴۳/۳و ﻛمتریﻦ مربوﻁ به عدالﺖ اجتماعی ( )۱۰/۳اسﺖ .
ﺏ .یافتههای استﻨباﻃی

ﭘیﺶ از بررسی فرﺿیهها ،برای بررسی ﻧرماﻝ بودﻥ ﺗوزیﻊ دادﻩها از ﺁزموﻥ ﺁماری ﻛولموگروﻑ – اسمیرﻧﻒ استﻔادﻩ شد
ﻛه ﻧتایﺞ در جدوﻝ ( )۳ارائه شدﻩاﻧد.
جدوﻝ  ۳:ﺁزموﻥ ﻧرماﻝ بودﻥ ﺗوزیﻊ متﻐیرهای ﭘﮋوهﺶ( ﻛولموگروﻑ – اسمیرﻧﻒ)

متﻐیر

ﺁزموﻥ ﻛولموگروﻑ – اسمیرﻧﻒ
Kolmogorov-Smirnov test

variable

Z

سﻄﺢ مﻌﻨاداری

بیﺗﻔاوﺗی سیاسی

۰/۱۱۳

۰/۱۹7

دیﻨداری

۰/۱۴۹

۰/26۴

هویﺖ مﻠی

۰/22۴

۰/2۳۴

ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی

۰/۱۴6

۰/۱2۹

اعتماد اجتماعی

۰/۱۱۱

۰/۱67

اﺣﺴاﺱ عدالﺖ اجتماعی

۰/۱۳۳

۰/۱۰۱

ﻧتایﺞ جدوﻝ ( )۳ﻧﺸاﻥ میدهد ﭼوﻥ سﻄﺢ مﻌﻨاداری همه متﻐیرهای ﭘﮋوهﺶ باﻻﺗر از  > p ۰۵/۰اسﺖ میﺗواﻥ ﻧتیﺠه
گرفﺖ ﺗوزیﻊ دادﻩ ها ﻧرماﻝ اسﺖ .برای بررسی فرﺿیه ( )۱از ﺁموزﻥ  Tمﺴتقل استقادﻩ شدﻩ اسﺖ ﻛه ﻧتیﺠه ﺁﻥ در
جدوﻝ ( )۴ﺁمدﻩاسﺖ .

دورﻩ  ،۱۹شمارﻩ  ،۴۵ﺧرداد ۱۴۰۱
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جدوﻝ  ۴.ﺁزموﻥ ﺗﻔاوت میاﻧﮕیﻦ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی به ﺗﻔکیک جﻨﺴیﺖ

جﻨﺴیﺖ

میاﻧﮕیﻦ

gender

Mean

مرد

۳/۱۵

زﻥ

۳/7۱

مقدار t

۵/۳۹

درجه ﺁزادی

سﻄﺢ مﻌﻨاداری

DF

Sig

۵۹۸

۰/۰۰۰

بر اساﺱ ﻧتیﺠه ﺧروجی جدوﻝ ( )۴مقدار  tمﺤاسﺒه شدﻩ  ۳۹/۵و از سوی دیﮕر مقدار  tجدوﻝ با درجه ﺁزادی ۵۹۸
برابر  ۹6/۱هﺴﺖ ،بﻨابرایﻦ ﭼوﻥ ﻗدر مﻄﻠﻖ  tمﺤاسﺒهشدﻩ بیﺸتر از  tجدوﻝ هﺴﺖ ﭘﺲ میﺗواﻥ ادعا ﻛرد ﻛه در سﻄﺢ
مﻌﻨاداری  ۰۵/۰و با  ۹۵%فاﺻﻠه اﻃمیﻨاﻥ ،بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ دو گروﻩ زﻥ و مرد متﻔاوت اسﺖ و ایﻦ ﺗﻔاوت به
لﺤاﻅ ﺁماری مﻌﻨادار اسﺖ .از سوی دیﮕر سﻄﺢ مﻌﻨاداری از  ۰۵/۰ﻛمتر بودﻩ و میﺗواﻥ با  ۹۵/۰اﻃمیﻨاﻥ فرﺽ ﺗﺤقیﻖ
را ﺗائید ﻛرد .در ﻧهایﺖ میﺗواﻥ گﻔﺖ ﻛه بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ ﭘاسﺨﮕویاﻥ زﻥ بیﺸتر از ﭘاسﺨﮕویاﻥ مرد اسﺖ .برای
بررسی سایر فرﺿیات از ﺁزموﻥ همﺒﺴتﮕی استﻔادﻩ شدﻩ اسﺖ ﻛه ﻧتایﺞ ﺁﻥ در جدوﻝ ( )۵ارایه شدﻩ اسﺖ .
جدوﻝ  ۵:ﻧتایﺞ ﺿریﺐ همﺒﺴتﮕی ﺣاﺻل از ﺁزموﻥ ﭘیرسوﻥ

مقدار ﭘیرسوﻥ مﻌﻨاداری

ﻧتیﺠه فرﺿیه

متﻐیر مﺴتقل

متﻐیر وابﺴته

independent variable

Sig R pearson dependent

result of

variable

hypothesis

بﻌد اعتقادی دیﻦداری

-۰/۳۵

۰/۰۰۰

ﺗأیید

بﻌد ﭘیامدی دیﻦداری

-۰/26

۰/۰۰۰

ﺗأیید

بﻌد مﻨاسکی دیﻦداری

-۰/۳۳

۰/۰۰۰

ﺗأیید

بﻌد عاﻃﻔی دیﻦداری

-۰/2۴

۰/۰۰۰

ﺗأیید

بﻌد ﺗﺠربی دیﻦداری

-۰/۳۴

۰/۰۰۰

ﺗأیید

دیﻨداری ﻛل

-۰/2۹

۰/۰۰۰

ﺗأیید

2۴۹

2۵۰

بررسی گرافیک شهری با مباحث اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آن بر بیتفاوتی سیاسی
رﺿایی ،مﺤمدعﻠی ﭼیﺖساز ،شاﭘور بهیاﻥ
فرامرز
شهروﻧدان

گرایﺶ به هویﺖ مﻠی

-۰/۳7

۰/۰۰۰

ﺗأیید

اعتماد اجتماعی

-۰/۴۱

۰/۰۰۰

ﺗأیید

اﺣﺴاﺱ عدالﺖ اجتماعی

-۰/۴۴

۰/۰۰۰

ﺗأیید

رﺿایﺖ از ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی

-۰/۳۳

۰/۰۰۰

ﺗأیید

سﻦ

-۰/۱2

۰/۰۹۱

رد

۱2/۰-

 ۰/۰۹۱رد

ﻧتایﺞ جدوﻝ ( )۵ﻧﺸاﻥ میدهد بیﻦ دو متﻐیر دیﻨداری و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه مﻌﻨادار و مﻨﻔی وجود دارد 2۹/۰-
= . rهمﭽﻨیﻦ ﺗماﻡ مولﻔه های دیﻨداری ﻧیﺰ با بیﺗﻔاوﺗی سیاسی دارای رابﻄه هﺴتﻨد .از میاﻥ ابﻌاد دیﻨداری بﻌد
اعتقادی دیﻨداری با میﺰاﻥ همﺒﺴتﮕی  = r ۳۵/۰-و بﻌد عاﻃﻔی دیﻨداری  = r 2۴/۰-به ﺗرﺗیﺐ بیﺸتریﻦ و ﻛمتریﻦ
همﺒﺴتﮕی با بیﺗﻔاوﺗی سیاسی دارﻧد .ﻧتیﺠه فرﺿیه گرایﺶ به هویﺖ مﻠی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ شهروﻧداﻥ شهر
اهواز ﻧیﺰ ﺗایید شد .میﺰاﻥ همﺒﺴتﮕی دو متﻐیر  = . r ۳7/۰-ﺣاﺻل شد بدیﻦ مﻌﻨا هرﭼه گرایﺶ هویﺖ مﻠی باﻻﺗر
باشد بیﺗﻔاوﺗی سیاسی ﻛمتر اسﺖ .ﻧتیﺠه فرﺿیه بﻌدی وجود رابﻄه بیﻦ اعتماد اجتماعی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ
شهروﻧداﻥ شهر اهواز ﻧیﺰ مورد ﺗایید واﻗﻊ شد .میﺰاﻥ همﺒﺴتﮕی بیﻦ دو متﻐیر  = . r ۴۱/۰-ﺣاﺻل شد .در واﻗﻊ میﺗواﻥ
گﻔﺖ هرﭼه اعتماد اجتماعی در بیﻦ شهروﻧداﻥ بیﺸتر باشد میﺰاﻥ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی ﺁﻧاﻥ ﻛمتر میشود .بیﻦ دو متﻐیر
اﺣﺴاﺱ عدالﺖ اجتماعی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ شهروﻧداﻥ شهر اهواز رابﻄه مﻌﻨاداری ﺣاﺻل شد ..میﺰاﻥ همﺒﺴتﮕی
دو متﻐیر  = . r ۴۴/۰-ﺣاﺻل شد .به عﺒارﺗی هرﭼه اﺣﺴاﺱ عدالﺖ اجتماعی در بیﻦ شهروﻧداﻥ بیﺸتر باشد میﺰاﻥ
بیﺗﻔاوﺗی سیاسی ﺁﻧاﻥ ﻛمتر میشود.بیﻦ سﻦ و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه مﻌﻨاداری مﺸاهدﻩ ﻧﺸد .با ﺗوجه به سﻄﺢ
مﻌﻨاداری ﻛه بیﺸتر از ﭘﻨﺞ درﺻد بود میﺗواﻥ گﻔﺖ ﻛه رابﻄه مﻌﻨاداری بیﻦ دو متﻐیر وجود ﻧدارد .در ﻧهایﺖ فرﺿیه
وجود رابﻄه بیﻦ رﺿایﺖ از ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ شهروﻧداﻥ شهر اهواز ﻧیﺰ ﺗایید شد .میﺰاﻥ
همﺒﺴتﮕی دو متﻐیر  = . r ۳۳/۰-ﺣاﺻل شد .بر ایﻦ اساﺱ ،هرﭼه رﺿایﺖ از ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی در بیﻦ شهروﻧداﻥ بیﺸتر
باشد میﺰاﻥ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی ﺁﻧاﻥ ﻛمتر میشود .در ادامه برای بررسی ﭘیﺶبیﻨی اﺛر متﻐیرهای مﺴتقل بر متﻐیر
مالﻙ(بیﺗﻔاوﺗی سیاسی) از رگرسیوﻥ همﺰماﻥ استﻔادﻩ شدﻩ اسﺖ .ابتدا جهﺖ بررسی استقالﻝ ﺗمامی دادﻩها از ﺁزموﻥ
دوربیﻦ -واﺗﺴﻦ بر روی باﻗیماﻧدﻩها اﻧﺠاﻡ گرفﺖ ﻛه مقدار بﺴیار ﻧﺰدیک به  2برای ﺁﻥ  )۹6/۱مﻄابﻖ جدوﻝ ( 6ﻧﺸاﻧﮕر
ﻧﺒود  .همﺒﺴتﮕی بیﻦ دادﻩهای متوالی اسﺖ و مورد ﺗأیید اسﺖ .همﭽﻨیﻦ ﺗﺤﻠیل واریاﻧﺲ رگرسیوﻥ ﻛه ﻧﺸاﻥ دهﻨدﻩ
استقالﻝ ﺧﻄاهاسﺖ ،برای ﺗمامی مدﻝ مﻌﻨادار و برابر  ۹۸/2۱می باشد .همﭽﻨیﻦ عدﻡ همﺨﻄیﭼﻨدگاﻧه ﺗوسﻂ دو
شاﺧﺺ عامل ﺗورﻡ واریاﻧﺲ و ﺗولراﻧﺲ مورد بررسی ﻗرار گرفﺖ و مﺸﺨﺺ شد ﻛه مقادیر عامل ﺗورﻡ واریاﻧﺲ و ﺗولراﻧﺲ
در ﭘائیﻦﺗر از دامﻨه مﺸﺨﺺ شدﻩ (مقادیر ﻛمتر از  ۱۰شاﺧﺺ عامل ﺗورﻡ واریاﻧﺲ و مقادیر ﻛمتر از  ۱برای شاﺧﺺ
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ﺗولراﻧﺲ ،برای ﺗﺸکیل مدﻝ مﻨاسﺐ می باشﻨد) میباشﻨد .بﻨابرایﻦ هم ﺧﻄی میاﻥ میاﻥ متﻐیرهای مﺴتقل وجود ﻧدارد.
با عﻨایﺖ به مﺠموﻉ بررسیهای اﻧﺠاﻡ شدﻩ ،میﺗواﻥ ﺗﻨاسﺐ دادﻩها را برای اجرای مدﻝ رگرسیوﻧی مﻨاسﺐ و ﻧتایﺞ به
دسﺖﺁمدﻩ را مﻌتﺒر داﻧﺴت.
جدوﻝ  6.رگرسیوﻥ ﭼﻨدگاﻧه :ﭘیﺶبیﻨی متﻐیر بیﺗﻔاوﺗی سیاسی

متﻐیرهای مﺴتقل

B

β

t

مقدار ﺛابﺖ

۰/2۹۱

-

۰/7۸۵ ۱/27 ۰/۰۰۴ -2/۹۵

اﺣﺴاﺱ عدالﺖ اجتماعی

۰/۴۰۴

۰/۸۴6 2/2۵ ۰/۰۰۰ -۳/۴7 -۰/۴۴2

اعتماد اجتماعی

۰/۴۴۴

۰/77۳ 2/۸7 ۰/۰۰۰ -۳/۹۸ - 0/422

گرایﺶ به هویﺖ مﻠی

۰/۳۳۳

-۳/۹6

۰/776 2/۴۴ ۰/۰۰۰ -2/۵7

بﻌد اعتقادی دیﻦداری

/۰۳2۱

-/۳76

۰/27۸ 2/77 ۰/۰۰۰ -۳/۸۸

بﻌد مﻨاسکی دیﻦداری

۰/۳۴۱

-/۳۵۵

۱/۸۸ ۰/۴2۵ 2/۸۵ ۰/۰۰۰ -2/۹7

بﻌد ﺗﺠربی دیﻦداری

۰/۳۰۵

-/۳22

۰/۳۵6 ۱/۸۹ ۰/۰۰۱ -2/2۰

بﻌد ﭘیامدی دیﻦداری

. 0/202

-/2۸۸

۰/2۳6 ۱/7۸ ۰/۰۰2 -2/۱۸

بﻌد عاﻃﻔی دیﻦداری

۰/۱۸۸

-/2۱2

۰/22۰ ۱/۵۴ ۰/۰۰2 -۱/۹۹

رﺿایﺖ از ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی

. 0/317

-/۳۳۰

۰/۵۱۴ 2/2۵ ۰/۰۰۱ -2/۳۳

۰/۳۸

 2۱/۹۸ 2۱/۹۸ -/62 = R ۰/۳۸ = R/62

sig

VIF

Tol

D.W

=F

2

ﻧتایﺞ جدوﻝ ( )6ﻧﺸاﻥ میدهد ﺗمامی مﺆلﻔههای مدﻝ ،دارای مقادیر  tبیﺸتر از  2و مقدار سﻄﺢ مﻌﻨیداری ﻛمتر از
 ۰۵/۰هﺴتﻨد؛ بﻨابرایﻦ ایﻦ متﻐیرها ﭘیﺶبیﻨی ﻛﻨﻨدﻩ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ هﺴتﻨد .در ایﻦ مدﻝ ﻗویﺗریﻦ
ﭘیﺶبیﻨی ﻛﻨﻨدﻩ ،متﻐیر اﺣﺴاﺱ عدالﺖ اجتماعی اسﺖ ﻛه مقدار ﺗأﺛیر ﺁﻥ برابر  ۴۴2/۰-اسﺖ  = . ß ۴۴2/۰-متﻐیر
ﭘیﺶ بیﻨی دیﮕر اعتماد اجتماعی با  = ß ۴22/۰-اسﺖ و ﻛمﺗریﻦ ﭘیﺶبیﻧیﻛﻨﻨدﻩ ﻧیﺰ بﻌد عاﻃﻔی دیﻨداری= 2۱2/۰ ß
اسﺖ .ﻻزﻡ به ﺫﻛر اسﺖ ﻛه همﺒﺴتﮕی ﭼﻨدگاﻧه متﻐیرهای ﭘیﺶبیﻦ با بیﺗﻔاوﺗی سیاسی ﻧﺴﺒتا ﻗوی  = R 62/۰-اسﺖ.

2۵۱

2۵2

بررسی گرافیک شهری با مباحث اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آن بر بیتفاوتی سیاسی
رﺿایی ،مﺤمدعﻠی ﭼیﺖساز ،شاﭘور بهیاﻥ
فرامرز
شهروﻧدان

در ﻧهایﺖ مﺠموﻉ متﻐیرهای ﭘﮋوهﺶ ﺗواﻧﺴتﻨد به میﺰاﻥ ۳۸/۰ﺗﻐییرات متﻐیر بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ شهر اهواز را
ﺗﺒییﻦ ﻛﻨﻨد.
ﻧتیﺠهگیری
مﺸارﻛﺖ و درگیری فﻌاﻝ شهروﻧداﻥ یک ﻛﺸور در ﻧﻈاﻡ سیاسی ،میﺗواﻧد زمیﻨه ﺗوسﻌه ﺁﻥ را فراهم ﻛﻨد .در ﻧقﻄه مقابل،
بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ ﻧیﺰ میﺗواﻧد ماﻧﻊ ﺗﺤقﻖ ﺗوسﻌه جامﻌه باشد .هدﻑ اﺻﻠی ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﻧیﺰ بررسی عوامل
موﺛر بر بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ باﻻی  ۱۸ساﻝ شهر اهواز بود .یافتهها ﻧﺸاﻥ داد بیﻦ جﻨﺴیﺖ و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی
شهروﻧداﻥ ﺗﻔاوت وجود دارد بدیﻦ مﻌﻨا ﻛه بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در ﻧﺰد زﻧاﻥ بیﺸتر از مرداﻥ اسﺖ .ایﻦ یافته با ﭘﮋوهﺶهایی
ماﻧﻨد مﺤﺒی و همکاراﻥ ( )2۰۱6؛ فرهمﻨد و همکاراﻥ ( )2۰۱6؛ سیدامامی ( )۱۳۸6و ایماﻥ و مقدﺱ ( )۱۳۸۱ﻛه
ﻧتیﺠه گرفته بودﻧد بیﻦ دو متﻐیر رابﻄه مﻌﻨاداری وجود دارد؛ همﺴو اسﺖ .در ایﻦ ﺗﺒییﻦ ایﻦ رابﻄه باید گﻔﺖ زﻧاﻥ
عموما بیﺸتر در ﺧاﻧه هﺴتﻨد و ﻛمتر در فﻌالیﺖهای سیاسی مﺸارﻛﺖ دارﻧد .یک دلیل میﺗواﻧد ایﻦ باشد ﻛه در ﻧموﻧه
ﭘﮋوهﺶ ﺣضور زﻧاﻥ ﻛم سواد ﻧﺴﺒتا زیاد بود ( )2۱/۰ایﻦ میﺗواﻧد یکی از دﻻیل اﺻﻠی باشد ﻛه ﺁﻧاﻥ ﻛمتر در فﻌالیﺖهای
سیاسی شرﻛﺖ ﻛردﻩاﻧد .همﭽﻨیﻦ باید اشارﻩ ﻛرد به ﻃور ﻛل در فرهﻨﮓ عرﺏ از زﻧاﻥ اﻧتﻈار ﻛمتری میرود در امورات
سیاسی و اجتماعی مﺸارﻛﺖ داشته باشﻨد اگرﭼه ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر ﺗرﻛیﺒی از زﻧاﻥ اﻗواﻡ مﺨتﻠﻒ از جمﻠه عرﺏ شهر اهواز
بودﻧد لذا میﺗواﻥ ﻧتیﺠه گرفﺖ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در ﻧﺰد ﺁﻧاﻥ بیﺸتر باشد .ﻧتیﺠه فرﺿیه رابﻄه بیﻦ سﻦ و بیﺗﻔاوﺗی
سیاسی ﺗایید ﻧﺸد .به عﺒارﺗی بیﻦ دو متﻐیر رابﻄه مﻌﻨاداری مﺸاهدﻩ ﻧﺸد .ایﻦ ﻧ ایﻦ ﻧتیﺠه با یافتههای مﺤﺒی و همکاراﻥ
( )2۰۱۵و فرهمﻨد و همکاراﻥ ( )2۰۱6ﻛه ﻧتیﺠه گرفتﻨد بیﻦ سﻦ و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه مﻌﻨاداری وجود دارد
مﻐایرت دارد .در ایﻦ مورد میﺗواﻥ گﻔﺖ ﻧموﻧه مﻄالﻌه شهروﻧداﻥ باﻻی  ۱۸ساﻝ و از گروﻩهای سﻨی مﺨتﻠﻒ بودﻧد ﻛه
بیﺸتر در گروﻩ سﻨی بیﻦ  ۳۰ﺗا  ۴۰بودﻧد .از ایﻦ رو میﺗواﻥ ﻧتیﺠه گرفﺖ گروﻩ های سﻨی میاﻧه به ﺧاﻃر شور و هیﺠاﻥ
ﻛمتر و درگیری بیﺸتر با زﻧدگی روزمرﻩ میل ﻛمتری به مﺸارﻛﺖ داشته باشﻨد .عالوﻩ بر ایﻦ برای ﻗضاوت دﻗیﻖ ﺗر در
مورد رابﻄه یا عدﻡ رابﻄه به ﻧموﻧه جامﻌه ﺁماری متﻨوﻉ ﺗری در مکاﻥ های مﺨتﻠﻒ ﻧیاز اسﺖ .با ایﻦ وجود ﻧتیﺠه ﭘﮋوهﺶ
ﺣاﺿر مﺒیﻦ ایﻦ اسﺖ ﻛه بیﻦ سﻦ و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه مﻌﻨاداری وجود ﻧدارد و به ﻧﻈر میﺁید بیﺗﻔاوﺗی سیاسی
در بیﻦ همه گروﻩ های سﻨی وجود دارد .فرﺿیه دیﮕر ﭘﮋوهﺶ مﺒﻨی بر رابﻄه بیﻦ دیﻨداری و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی ﻧیﺰ
ﺗایید شد .ﺗماﻡ ابﻌاد متﻐیر دیﻨداری با بیﺗﻔاوﺗی سیاسی رابﻄه مﻨﻔی و مﻌﻨادری داشتﻨد .یافتههای ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر با
ﭘﮋوهﺶهای ﻧﮕیﻦ ﺗاجی و ﻛﺸاورز  )۱۳۹۴(،ایماﻥ و مقدﺱ  )۱۳۸۱(،مﺤﺒی و همکاراﻥ  )2۰۱6(،باﻗریاﻥ و ﺧوﺵفر
( )2۰۱7و دریﺴکیل و همکاراﻥ ( )2۰۰۸همﺴو و ﻧتایﺞ ﺁﻧاﻥ را ﺗأیید میﻛﻨد .در مورد رابﻄه دیﻨداری و بیﺗﻔاوﺗی
سیاسی میﺗواﻥ گﻔﺖ به ﻃور ﻛل دیﻦ و مذهﺐ عامﻠی ﻧیرومﻨد در ایﺠاد باورها و اعتقادهای افراد عمل می ﻛﻨد و ﭘیروی
از ایﻦ مﺠموعه ﺁموزﻩها ﻻزﻡ و ﺿروری اسﺖ .به باور دورﻛیم دیﻦ و مذهﺐ میﺗواﻧد بهمﺜابه ﻧیرویی اﻧﺴﺠاﻡبﺨﺶ عمل
ﻧماید .ﻛارﻛردگرایاﻥ ﻧیﺰ برای دیﻦ ﻛارﻛرد اﻧﺴﺠاﻡ بﺨﺸی ﻗایل بودﻧد .بﺨﺸی زیادی از ایﻦ اﻧﺴﺠاﻡ در مﺸارﻛﺖ های
سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد .افراد مﻄابﻖ باورهای دیﻨی ﺧود عمل میﻛﻨﻨد و بﺨﺸی از باورهای دیﻨی در بیﺸتر
ادیاﻥ مﺸارﻛﺖ و فﻌالیﺖ در زﻧدگی در بﻌد فردی و جمﻌی اسﺖ .بﻨابرایﻦ شرﻛﺖ در امورات سیاسی و اجتماعی ﻧیﺰ در
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همیﻦ مقوله اسﺖ .به ﻃور مﺨتﺼر دیﻨداری ،افراد را به شرﻛﺖ در فﻌالیﺖهای سیاسی و اجتماعی به مﻨﺰله اﻧﺠاﻡ بﺨﺸی
از بﻌد دیﻨداری(مﻨاسکی) سوﻕ میدهد ﻛه اﻧﺠاﻡ و یا عدﻡ ﺁﻥ مﻄابﻖ ﺁموزﻩهای دیﻨی با ﺧرسﻨدی و یا سرزﻧﺶ فرد
همراﻩ اسﺖ .برای مﺜاﻝ در ﻛﺸورماﻥ ﻧیﺰ شرﻛﺖ در امورات سیاسی به ویﮋﻩ اﻧتﺨاﺏ به عﻨواﻥ ﺗکﻠیﻒ شرعی و دیﻨی از
سوی بﺰرگاﻥ دیﻦ مﺤﺴوﺏ میشود لذا میﺗواﻥ ﻧتیﺠه گرفﺖ ﻛه دیﻨداری ﻧیرویی برای شرﻛﺖ در فﻌالیﺖهای سیاسی
و اجتماعی ایﺠاد می ﻛﻨد و هرﭼه دیﻨداری بیﺸتر باشد اﻧتﻈار مﺸارﻛﺖ بیﺸتر داشﺖ  .ﻧتیﺠه فرﺿیه رابﻄه بیﻦ گرایﺶ
به هویﺖ مﻠی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ شهروﻧداﻥ شهر اهواز ﻧیﺰ ﺣاﻛی از رابﻄه مﻌﻨاداری بود .یافتههای ﭘﮋوهﺶ
ﺣاﺿر با یافتههای ﭘﮋوهﺶهای ﻗاﺿیزادﻩ و ﻛیاﻧﭙور( ) ۱۳۹۴و ﺣﺴﻨی ( )۱۳۸۹همﺴو اسﺖ .در ﺗﺒییﻦ ایﻦ یافته میﺗواﻥ
گﻔﺖ هویﺖ مﻠی اﺣﺴاﺱ ﺗﻌﻠﻖ به وﻃﻦ و سرزمیﻦ و ﺗاریخ ﺧود اسﺖ .هرگاﻩ ایﻦ ﺣﺲ در افراد بیﺸتر باشد اﺣﺴاﺱ
ﻏرور و ﺗﻌﺼﺐ به هویﺖ ﺁﻧاﻥ افﺰایﺶ ﭘیدا می ﻛﻨد همیﻦ میﺗواﻧد به درگیری و فﻌالیﺖ بیﺸتر فرد در امرات سیاسی و
اجتماعی مﻨﺠر شود .ﻧموﻧه بارز ﺁﻥ را میﺗواﻥ دفاﻉ از ﺁﺏ و ﺧاﻙ ﻛﺸور در ﻃوﻝ جﻨﮓ ﺗﺤمیﻠی مﺸاهدﻩ ﻛرد در واﻗﻊ
ﺣﺲ وﻃﻦ دوستی و دفاﻉ از هویﺖ مﻠی به ﻧوعی اﻧﮕیﺨتﻦ افراد به دفاﻉ از هویﺖ ﻛﺸور مﻨﺠر شد ﻛه میﺗواﻥ همیﻦ را
در ﻗالﺐ مﺸارﻛﺖ سیاسی در بﻌد دفاعی و رزمی داﻧﺴﺖ .لذا میﺗواﻥ ﻧتیﺠه گرفﺖ هویﺖ مﻠی میﺗواﻧد افراد را ﻧﺴﺒﺖ
به امورات و سرﻧوشﺖ ﻛﺸور ﺧود ﺣﺴاﺱ ﺗر و فﻌاﻝ ﺗر ﻧماید .ﻧتیﺠه فرﺿیه رابﻄه بیﻦ اعتماد اجتماعی و بیﺗﻔاوﺗی
سیاسی در بیﻦ شهروﻧداﻥ ﻧیﺰ ﺗأیید شد .یافتههای ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر مﺒﻨی بر ارﺗﺒاﻁ بیﻦ اعتماد اجتماعی و بیﺗﻔاوﺗی
سیاسی با یافتههای ﭘﮋوهﺶهای ﭘاﭘﺴتوفﻨوا  )2۰۱۹(،ﺗیﻦ  )2۰۱۸(،داهل و همکاراﻥ  )2۰۱۸(،لیو و همکاراﻥ )2۰۰7(،
مﻦ لیم  )2۰۰6(،ﺣﺒیﺐ ﭘور گتابی و همکاراﻥ  )۱۳۹۵(،ﻧﮕیﻦ ﺗاجی و ﻛﺸاورز ( )۱۳۹۴و رفﻌﺖ جاﻩ و رﺣیمی ()۱۳۹۴
همﺴو و همﺨواﻥ اسﺖ .در ﺗﺒییﻦ ایﻦ یافته میﺗواﻥ گﻔﺖ اعتماد اجتماعی یکی از بﻨیادیﺗریﻦ مﺤورهای ﭘیوﻧد اجتماعی
اسﺖ ﻛه افراد را به دور هم به واسﻄه ﻧیازهای متقابل گرد میﺁورد .میﺗواﻥ گﻔﺖ ﭼﻨاﻧﭽه اعتماد شهروﻧداﻥ به دولتمرداﻥ
زیاد باشد میﺰاﻥ مﺸارﻛﺖ افﺰایﺶ و عکﺲ ﺁﻥ ﻧیﺰ ﺻادﻕ اسﺖ .اعتماد مﺴتﻠﺰﻡ ایﻦ باور اسﺖ ﻛه دولتمرداﻥ ﻗابل اعتماد
هﺴتﻨد و به ﻧیازهای شهروﻧداﻥ ﺗوجه می ﻧمایﻨد در ﭼﻨیﻦ شرایﻄی میﺗواﻥ اﻧتﻈار مﺸارﻛﺖ سیاسی بیﺸتر را شاهد بود
اما ﭼﻨاﻧﭽه شهروﻧداﻥ اﺣﺴاﺱ ﻧمایﻨد اعتماد یک ﻃرفه اسﺖ و ﭘاسخ متقابﻠی در ﭘی ﻧدارد ممکﻦ اسﺖ به ﺗدریﺞ از
میﺰاﻥ ﺗوجه به امورات سیاسی و مﺸارﻛﺖ ﺁﻧاﻥ ﻛاسته شود .ﻧتیﺠه فرﺿیه بﻌدی مﺒﻨی بر وجود رابﻄه بیﻦ اﺣﺴاﺱ
عدالﺖ اجتماعی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ شهروﻧداﻥ شهر اهواز ﻧیﺰ ﺗأیید شد .ایﻦ یافته با ﻧتایﺞ ﺗﺤقیقات ﭘاﭘﺴتوفﻨوا
 )2۰۱۹(،ﺗیﻦ  )2۰۱۸(،داهل و همکاراﻥ  )2۰۱۸(،لیو و همکاراﻥ  )2۰۰7(،مﻦ لیم  )2۰۰6(،ﻧﮕیﻦ ﺗاجی و ﻛﺸاورز
( )۱۳۹۴و ﺣﺴﻨی) ۱۳۸۹همﺴوسﺖ .هاﻧتیﮕتوﻥ مﻌتقد بود با ﻛاهﺶ بیعدالتی اجتماعی و افﺰایﺶ رفاﻩ
اجتماعی(رﺿایﺖ از زﻧدگی) ﺗﻌﻠﻖ سیاسی مردﻡ ﻧیﺰ افﺰایﺶ مییابد و افﺰایﺶ بی عدالتی ﻛاهﺶ مﺸارﻛﺖ شهروﻧداﻥ را
در ﭘی ﺧواهد داشﺖ ) .( Huntington, 2010بﻨابرایﻦ عدالﺖ زمیﻨه ای فراهم می ﻛﻨد ﻛه افراد ﺧود را سهیم در
ﻗدرت و ﺗﺼمیم گیری بداﻧﻨد و از ایﻦ رو برای ﺣﻔﻆ سهم ﻗدرت ﺧود در امورات سیاسی مﺸارﻛﺖ سیاسی ﻧمایﻨد .
در ﻧهایﺖ ﻧتیﺠه فرﺿیه وجود رابﻄه بیﻦ رﺿایﺖ از ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی در بیﻦ شهروﻧداﻥ شهر اهواز
رابﻄه ﻧیﺰ ﺗایید شد .در ﭘﮋوهﺶهای ﭘاﭘﺴتوفﻨوا  )2۰۱۹(،ﺗیﻦ  )2۰۱۸(،داهل و همکاراﻥ  )2۰۱۸(،لیو و همکاراﻥ
 )2۰۰7(،مﻦ لیم  )2۰۰6(،رفﻌﺖ جاﻩ و رﺣیمی ( )۱۳۹۴ﻧیﺰ ﭼﻨیﻦ یافتهای مﺸاهدﻩ می شود ﻛه ﻧتایﺞ ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر
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ﻧیﺰ ﺁﻧاﻥ را ﺗایید می ﻛﻨد .در ﺗﺤﻠیل ایﻦ یافته باید گﻔﺖ ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی به ﻧﮕرﺵ فرد از ﭼﮕوﻧه زیﺴتﻦ مربوﻁ می شود
به ﻃور ﻛل ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی میﺗواﻧد امری ﻧﺴﺒی و از جامﻌه به جامﻌه دیﮕر متﻔاوت باشد .لیﭙﺴﺖ مﻌتقد بود با افﺰایﺶ
سﻄﺢ ﺗوسﻌه اﻗتﺼادی(افﺰایﺶ ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی) ،بهﺒودی افﺰوﻥ برای اﻛﺜریﺖ ﺣاﺻل میشود؛ دسترسی همﮕاﻥ به
بهداشﺖ و ﺁموزﺵ بیﺸتر میشود و سﻄﺢ برابری در مﺼرﻑ (عدالﺖ اجتماعی) افﺰایﺶ مییابد ).( Chalabi, 2010
ﻛﺸورها از ﻧﻈر شاﺧﺺهای اﻗتﺼادی مﺨتﻠﻔی ماﻧﻨد درﺁمد مﻠی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺁموزﺵ و شهرﻧﺸیﻨی با یکدیﮕر ﺗﻔاوت هایی
دارﻧد ﻛه میﺰاﻥ ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی ﺁﻧاﻥ را رﻗم می زﻧد و همﺒﺴتﮕی موجود بیﻦ ﺗوسﻌه سیاسی و اﻗتﺼادی به همیﻦ مربوﻁ
اسﺖ .بﻨابرایﻦ میﺗواﻥ ﻧتیﺠه گرفﺖ ﭼﻨاﻧﭽه ﻛیﻔیﺖ زﻧدگی شهروﻧداﻥ مﺜﺒﺖ ارزیابی شود برای ﺣﻔﻆ و ارﺗقای ایﻦ
سﻄﺢ زﻧدگی شهروﻧداﻥ ﻧﺴﺒﺖ به امورات سیاسی و مﺸارﻛﺖ ﺗالﺵ بیﺸتری ﺧواهﻨد ﻛرد .روی هم رفته ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر
به بررسی برﺧی از مهمتریﻦ عوامل اﺛرگذار بر بیﺗﻔاوﺗی سیاسی شهروﻧداﻥ شهر اهواز ﭘرداﺧﺖ .ﺗماﻡ فرﺿیات ﭘﮋوهﺶ
به جﺰ سﻦ رابﻄه مﻌﻨاداری با بیﺗﻔاوﺗی سیاسی داشتﻨد .اگرﭼه ﻧتایﺞ ﭘﮋوهﺶ ﺣاﺿر در یک شهر به ﺧاﻃر مﺤدودیﺖ
زماﻧی و مالی مﺤقﻖ اﻧﺠاﻡ گرفته و از ایﻦ ﻧﻈر با مﺤددویﺖ روبه روسﺖ اما ﻧتایﺞ ﭘﮋوهﺶ میﺗواﻧد مورد ﺗوجه باشد.
ابتدا ﭘیﺸﻨهاد می شود مﺤققاﻥ ﺁیﻨدﻩ ﭘﮋوهﺸی ﺗرﻛیﺒی با رویکرد ﻛیﻔی -ﻛمی اﻧﺠاﻡ دهﻨد .ﭘﮋوهﺶ ﻧﺸاﻥ داد بیﻦ
دیﻦداری و بیﺗﻔاوﺗی سیاسی ارﺗﺒاﻁ وجود دارد ،بﻨابرایﻦ ﺗدویﻦ سیاسﺖهای فرهﻨﮕی و ﺗﺒﻠیﻐی و ایﺠاد هماهﻨﮕی بیﻦ
دستﮕاﻩهای ﺫیربﻂ دو اﻗداﻡ اساسی در بﺤث ساماﻧدهی ﻧﻈاﻡ ﺗﺒﻠیﻐی ﻛﺸور اسﺖ ﻛه ﻧیازمﻨد ﺗمهیدات هماهﻨﮕی اسﺖ .
ﭘیﺸﻨهاد بﻌدی ایﻦ اسﺖ ﻛه ﺗالﺵ شود ﺗا سﻄﺢ اعتماد اجتماعی در جامﻌه افﺰایﺶ یابد .برای ایﻦ مﻨﻈور یکی از راﻩهای
مﻨاسﺐ در ایﻦ زمیﻨه عﺒارت اسﺖ از ایﻨکه مﺴئولیﻦ در ﺣد امکاﻥ به وعدﻩهایی ﻛه به مردﻡ میدهﻨد ،عمل ﻧمایﻨد ﻛه
ایﻦ امر باعث بهﺒود سﻄﺢ اعتماد اجتماعی در جامﻌه میگردد .اعتماد اجتماعی باﻻ ﻧتایﺞ مﻔیدی برای جامﻌه دارد .از
یکسو اﻧﮕیﺰﻩ مردﻡ را برای مﺸارﻛﺖ در سازماﻥها و اﻧﺠمﻦهای داوﻃﻠﺒاﻧه و همﭽﻨیﻦ رویدادهای سیاسی افﺰایﺶ
میدهد و از سوی دیﮕر به ﺗوسﻌه و ﺗﺤکیم روابﻂ و ﭘیوﻧدهای اجتماعی ﻛه ﻧقﺶ بﺴﺰایی در ﻛاهﺶ بیﺗﻔاوﺗی سیاسی
افراد ایﻔاء میﻛﻨد مﻨﺠر میشود .ﭘیﺸﻨهاد بﻌدی در راستای عدالﺖ اجتماعی ایﻦ اسﺖ ﻛه مﻨابﻊ درﺁمدی هر شهر به
ﻧﺴﺒﺖ در ﺁﻥ شهر و بیﻦ شهروﻧداﻥ ﺁﻥ مﻨﻄقه ﺻرﻑ ﻛارهای عمراﻧی شود .ایﻦ اﻗداﻡ میﺗواﻧد به ﺗوزیﻊ عادﻻﻧه عدالﺖ
و در ﻧتیﺠه افﺰایﺶ ﺣﺲ عدالﺖ مﻨﺠر شود ﻛه میﺗواﻧد به افﺰایﺶ مﺸارﻛﺖ شهروﻧداﻥ بیﻨﺠامد .
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