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 -2دانشجوی دکترای علوم سياسي دانشگاه اصفهان
 -1استادیار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز
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چکیده
مطالعه رفتار انتخاباتي به عنوان یكي از مباحث مطرر در اامعره شناسري سياسري کره عمردت يا در پري شرنا
چگونگي و شيوه رأی دهي در ميان اقشار و گروههای مختلف در اامعه اس  ،از اهمي
اس  .یكي از واوه این دسته از مطالعات ،شنا

شرایان ترواهي بر روردار

و تعيين مهمترین مؤلفههای تاثيرگذار بر رفترار انتخابراتي و بيران

ميزان اهمي

و تاثيرپذیری اوامع مورد مطالعه از متغيرهای مختلف اس  .به فرا ور این اهمي  ،پژوهش حاضر در

صدد شنا

مهمترین متغيرهای ااتماعي ر اقتصادی تاثيرگذار بر رفتار انتخاباتي اس  .روش این پژوهش پيمرایش

و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه اس  .اامعه آماری مرورد مطالعره کليره افرراد واارد شررا یر رأی در شرهر
کرمانشاه اس

که تعداد  981نفر از آنان بر اساس روش سهميهای بر اساس متغيرهای منطقهای مانند محل سركون ،

گروه سني و انس به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند .از روایي صوری برای ارزیابي پرسرشهرای و آلفرای
کرونباخ برای پایایي آنها و از روش آماری ضریب همبستگي پيرسون و تحليرل رگرسريون بررای آزمرون فرضريههرا
استفاده شده اس  .بر اساس نتایج حاصل از رگرسيون در ایرن پرژوهش مشرخص گردیرد کره متغيرهرای تبليغرات،
گروه های مراع ،طبقه ااتماعي و تحصيالت به ترتيب بيشترین تاثير گذاری را در اامعره آمراری مرورد مطالعره در
انتخابات ذکر شده داشتند .البته این موضوع اهمي

دیگر متغيرها را رد نميکند ،چرا که از  26فرضيه مطرر شرده 7

فرضيه مورد تائيد قرار گرفتند که نشان دهنده تاثيرگذاری دیگر متغيرهای مطر شرده در ایرن فرضريههرا عرالوه برر
* نویسنده مسؤول

@yahoo.com
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موارد ذکر شده بر مسئله رفتار انتخاباتي اس .
واژههای کلیدی :انتخابات ،رفتار انتخاباتي ،ریاس

سياسي ،دموکراسي.

امهوری ،مشارک

تأثير عوامل مذکور اس  .به تجربه ثابر

مقدمه
شرک

شرده اسر

در انتخابات ،به عنوان یكري از گونرههرای

که رفتار سياسي مرردم ایرران ترابعي از تصرميمهرا و

سياسري ،اایگراه ویرژهای در مباحرث

بلكره

مهم مشرارک

توصيههای احزاب و گروههای سياسري نيسر

اامعهشناسي سياسي به طرور عرام ،و اامعرهشناسري

برعكس ،مردم با رفتار پيچيده و در نقطه مقابل تمرکز

انتخابات به طور اص دارد .تحليل رفترار انتخابراتي

گروههای سياسي ،عمل کردند و الير

نخبگران را در

یكي از کار ویژههای اساسي اامعهشناسري انتخابرات

صفحه شرطرنج رود مرات کردنرد .برر ایرن اسراس

کره پژوهشرگران تراکنون برا مطالعره انتخابرات

از دیردگاه اامعرره شناسري سياسرري،

اس

مريتروان گفر

گوناگون توانسته اند الگوهای متعددی در تحليل رفتار

متغيرهایي از قبيرل سرن ،ارنس ،محري

انتخاباتي ارایه دهنرد .تحليرل رفترار انتخابراتي یعنري

گروه همساالن ،طبقه ،نژاد ،قومي  ،مليّر  ،تبليغرات،

توصيف و تبيرين کرنش و رفترار رأی دهنردگان یر

شرررای ترراریخي ،فرهنگرري ،امعيترري و شررررای

اامعه و تحليل رفتار سياسي مردم در ی
ی

مشارک

در انتخابرات

کرنش سياسري کره بيرانگر درارهای از

انگيرزشهرای

سياسي مردم در نظرام ااتمراعي اسر  .بره

عبررارت دیگررر رفتررار انتخابرراتي را مرريترروان اعمررال
ترايحات سياسي رأی دهندگان دانس
آن مشررارک

اامعه بر رفتار انتخاباتي امرروز تأثيرگرذار

هسررتندد در واقررع مطالعرره ایررن متغيرهررا در قالررب

منطقه اغرافيایي و ارزیابي شررک

به عنوان ی

کشرور یرا

اکولوژی

رانوادگي،

یررا عرردم مشررارک

که اولين گام

در انتخابررات اسر

سا

إهای ااتماعي اس

ااتماعي رأی دهندگان ،در اه

گيریهای سياسري

و بروز رفتار انتخاباتي آنان ميشود.

با تواره بره اینكره انتخابرات و مرااعره بره آرای
عمومي به عنوان پایرهای تررین رکرن مرردم سراالری
شنا ته ميشود بنابراین شنا

(پيشگامي فرد.)2 :2986 ،

که معرر

مولفهها و معيارهرای

ترراثير عوامررل متعررددی

مرروثر بررر رفتررار انتخابرراتي مرريتوانررد هررم برررای و

همچررون :فرهنررا سياسرري (آل فررور،)228 :2971 ،

پژوهشگران و هم برای سياستمداران و مدیران ارشرد

طبقرره ااتمرراعي (اینگلهررارت ،)21 :2903 ،پایگرراه

کشور به عنروان یر

پایره و الگرو بررای نروع رفترار

ااتماعي ر اقتصادی (شغل ،درآمد ،تحصيالت) ،تعلق

سياسرري در انتخابررات هررم در اهر

مذهبي (الزرسفلد ،)17-44 :2981 ،مذهب (مرونتي و

انتخابررات مشررارکتي و هررم برررای تنظرريم رفتررار

همكاران )81 :2971 ،و  ...قرار دارد.

سياستمداران با نوع رفتار سياسي مردم موثر باشد.

رفتررار انتخابرراتي تحرر

در این ميان تجربه اامعره ایرانري در بر رورد برا
مقوله انتخابات در طول سه دهه گذشرته بيرانگر ایرن
واقعي

اس

که رفتار انتخاباتي مردم ایران نيز تحر

با تواه به این اهمي
بررر آن اس ر

برگررزاری یر

در پژوهش حاضرر سرعي

تررا مهمترررین مولفررههررای ااتمرراعي ر

اقتصررادی مرروثر در انتخابررات ریاس ر

امهرروری در
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حوزه انتخابيه کرمانشاه تبيين شروندد بره ایرن منظرور
تالش ميشود دو انتخابات ا ير ریاسر

امهروری

مينماید.
اعفری نژاد و همكاران ( )2936در پژوهشري برا

یعني دوره های نهم و دهم بره عنروان انتخابراتهرای

عنوان "تحليل رفتار انتخاباتي" در پي نشان دادن تأثير

معيررار مررورد بررسرري قرررار گيرنررد .حرروزه انتخابيرره

فرهنا سنتي بر رفتارهای انتخاباتي در حوزه انتخابيه

کرمانشاه به دليل تنوع گسترده قومي کره شرامل کررد،

هرریس اسر  .آنهرا در پرژوهش رود بره بررسري

و نيز به دليل تنوع مرذهبي کره

متغيرهایي چون طبقه ااتمراعي ،دینرداری ،تبليغرات،

شامل دو مذهب اصلي در کشور یعني شريعه و سرني

انسري  ،سرن و نقرش آنهرا در تعيرين گرایشرات و

فارس ،لر و ل
اس

اس

رفتارهای سياسي پردا تند .نوع پژوهش کراربردی ر

در این پژوهش ميتواند نمونره مناسربي اهر

اطالع از نقرش عوامرل مختلرف برر نترایج انتخابرات
امهوری و رفتار اتنخاباتي در این قسرم

ریاس

از

کشورمان باشد.

توسعهای اس

و روش مطالعه آنها توصيفي ،تحليلري

و پيمایشي اس  .نتایج بدس

آمده در ایرن پرژوهش

حاکي از آن اس :

با تواه به چنين پيشينهای ،محور اصرلي پرژوهش

 -مردم حوزه انتخابيه هریس متأثر از فرهنا سنتي

حاضر را این سوأل تشركيل مري دهرد کره :مهمتررین

نظير هم زباني ،هم قومي و ...هستند که مواب ایجاد

عوامل ااتماعي ر اقتصادی موثر برر رفترار انتخابراتي

رفتار سياسي اص ميشود و این عوامل در رأی دادن

ریاس ر

امهرروری نهررم و دهررم در شررهر کرمانشرراه

کدامند؟

آنها بسيار مؤثر اس .

 -برين رفترار سياسري رأی دهنردگان در حروزه

عالوه بر سوال اصرلي پرژوهش ،سرواالت فرعري
ذیل نيز در این پژوهش مد نظر هستند:

رأی دهندگان تح

 تبيين ميزان تاثير گذاری نهادهای سنتي بر رفتارانتخاباتي با تاکيد بر انتخابرات ریاسر

انتخابيه هریس و دینداری رابطه وارود دارد و رفترار

امهروری در

حوزه انتخابيه کرمانشاه.
 تبيين ميزان تاثير گذاری نهادهای اامعره مردنيبرر رفترار انتخابراتي بررا تاکيرد برر انتخابرات ریاسر
امهوری در حوزه انتخابيه کرمانشاه.

تأثير دینداری و مذهب قرار دارد.

 -تبليغات نقش ناچيزی نسب

به سایر عوامرل در

ایجاد رفتار سياسي رأی دهنردگان ایفرا مريکنرد و برا
مطالعه شررای ااتمراعي ،اقتصرادی و فرهنگري رأی
دهندگان به آساني ميتوان اه

گيریهرای سياسري

آنها را پيشبيني کرد.

گالبچري ( )2984در پژوهشرري بررا عنرروان "نقررش
پندارهای اناحي در رفتار انتخاباتي" بره بررسري اثرر

پیشینه پژوهش

گذاری پندارهای انتخاب کنندگان بر رفترار انتخابراتي

در ارتباط برا موضروع پرژوهش مطالعراتي انجرام

آنها ميپردازد .نویسرنده رفترار انتخابراتي را مؤلفّرهای

کره مرروری کلري برر نترایج آنهرا ضرمن

دوبُعدی ناظر برر چگرونگي سرلوا نامزدهرا و روش

آشنایي برا رویكردهرای مختلرف بره موضروع مرورد

انتخابرراتي رأیدهنرردگان دارای شرررای رأیدهرري و

گرفت ه اس

مطالعه ،به ني تر کردن محتوای نوشتار حاضر کم

تعامالت ميان آن دو مي داند .وی معتقد اس

در ميان

عوامل گوناگون مؤثّر بر شيوه رأی دادن شهروندان که
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آنرا با عنوان «ترايحرات در رأیدهري» مريشناسريم،

پارلماني (مجلس شورای اسالمي) پردا ته اسر  .در

بيشرتری

فرضيه وی انتخابات مجلرس بيشرتر مترأثر از حضرور

بر وردار اس  .به عقيرده نگارنرده پيامرد پنردارهای

گروه ها و احزاب سياسي بوده اس  .عالوه بر آن وی

حزبي -اناحي (گروهي) دس کم در دو سطح قابرل

ویژگي های فردی و ااتماعي نامزدها را نيز در ميرزان

درا اس  .سطح یكم آن برآیند گونهای دلبستگي بره

حضور و نحوه رفتار انتخاباتي مردم موثر ميداند.

عامل پندارهای انتخرابکننردگان از اهمير

و در سرطح دوم بره

لررذا در پررژوهش نررامبرده تأکيررد اصررلي بررر روی

گروه (حزب ،انرا ) اسر

ی

سياسي» حزبي ميانجامد کره بيشرتر در

اایگاه و نقش احزاب و گروه های سياسي در فراینرد

کشرررورهای دارای پيشرررينه دراز مررردت تحرررزّب و

رفتار انتخاباتي اامعه مورد نظر (شهرسرتان اصرفهان)

نوعي «هوی

دموکراسي انتخاباتي قابل رؤی

اس  .وی در این پژوهش چهار عامل دینداری ،سواد

اس .

راکي ( )2984در مقالهای با عنوان "پایيز نخبگان"
اایگاه نخبگان در نهمين انتخابات ریاس

امهروری

و تحصيالت ،حسن لق و شهرت محلي را به عنوان
مهمترین ویژگي های عمرومي بررای مرردم در اهر

به بررسي ميزان نقش گروههای نخبگري در انتخابرات

گررزینش نماینرردگان مرريدانررد .وی در بررسرري ميررزان

امهروری نهرم مريپرردازد .نویسرنده ضرمن

مردم در دورهای مختلف انتخابرات مجلرس

ریاس

مشارک

بررسي احرزاب و انربش دانشرجویي بره عنروان دو

به این نتيجه مي رسد که ميان ميزان مشارک

دسته از مهمترین گروههای نخبگي درصدد پاسرخ بره

افزایش نقش احزاب در انتخابات رابطه عكس وارود

این سوال بر ميآید کره چررا روشرنفكران و نخبگران

و حضرور احرزاب

دارد یعني هر چه بر ميزان فعالي

مرردم و

فكری و سياسي اامعه ،که در سالهای ا ير گفتمران

در ی

اصررلي تحرکررات سياسرري و ااتمرراعي را رهبررری و

اه

سازماندهي ميکردند ،بره ظرن نویسرنده برا شكسر

مقابل هر چه حضرور احرزاب در انتخابرات کمرنرا

موااه شدند و اایگاه مراعيتي ود را در ميان مردم
دادند؟

از دس

انتخابات افزوده شرده از ميرزان تمایرل مرردم
شرک

در انتخابرات کاسرته شرده اسر

گردیده بر ميزان مشارک
در ی

و در

مردمي افزوده شرده اسر .

نتيجهگيری کلي نامبرده معتقرد اسر

کره اوالي

در پاسخ به این پرسش نویسنده بيان مريدارد کره

مبنای تصميم گيری مردم ،حزبي و انراحي نيسر  .و

به سره دهره

ثانياي اساس رفتار انتخاباتي آنها در گزینش نامزدها برر

تمررامي طيررفهررا در عرصررههررای

اصول و معيارهای عمومي و ا تصاصي استوار اس .

فرهنگي ،ااتماعي و سياسي ،به گفته وی اکنون مردم

آزاد ارمكي ( )2971در پژوهشي با عنروان "نقرش

به ی

بلوغ فكری و سياسي رسيدهاند کره برهراحتري

تبليغات سياسي در رفتار انتخاباتي ساکنان تهرران" در

دس

به تصميمگيریهای بزرگ و حساس ميزنند.

صدد سنجش ميزان اثر گرذاری تبليغرات سياسري برر

پيشررگاهي فرررد ( )2981در مقالررهای بررا عنرروان

رفتار انتخاباتي شهروندان تهران در انتخابات پنجمرين

احزاب در توسعه سياسي و رفتار انتخاباتي

دوره مجلس شورای اسرالمي برر آمرده اسر  .پريش

در شهرستان اصرفهان" بره بررسري عوامرل مروثر برر

فرض وی بر ایرن اسراس بروده کره رفترار انتخابراتي

سياسي مردم شهرستان اصفهان در انتخابرات

شررهروندان تهرانرري ،افررزون بررر تبليغررات سياسرري ،از

در پي پيروزی انقالب اسالمي و نزدی
تررالش و فعالي ر

"مشارک
مشارک
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مجموعه شررای ااتمراعي ،سياسري و فرهنگري نيرز

ارایه گردید ،با مطالعره همبسرتگيهرای موارود برين

متاثر بوده اس  .همچنرين وی مترذکر مري گرردد کره

ویژگيهای اقتصادی و ااتماعي از یر سرو و رفترار

تاکيد ویژه بر سهم تبليغات سياسي در رفتار انتخاباتي

رأیدهندگان از سوی دیگر ،به این نتيجه ميرسد کره

به منزله نادیده گرفتن عناصر دیگر نيس .

چگررونگي رأی دادن مررردم تررا انرردازه قابررل تررواّهي

یافتههای پرژوهش بيرانگر آن اسر
سياسي بيشتر باعث تقوی

کره تبليغرات

تصميم کسراني کره قصرد

حاصررل اامعررهپررذیری سياسرري اسرر

و منظررور از

اامعهپذیری سياسي فرایند پيوسته یادگيری اس

کره

رأی دادن داشتهاند ،شده اسر  ،نره موارب افرزایش

به مواب آن افراد ضمن آشنا شدن با ناظم سياسي از

تعداد رأی دهندگان.همچنين تبليغات سياسي روی دو

راه کسب اطّالعات و تجربيات ،از وظایف ،حقرو و

سنخ از افراد تأثير بيشتری داشته اس  -2:افررادی کره

نقشهای ویش در اامعه آگراه مريشروند .در ایرن

گرایش سياسي و اعتقادی محكم دینري دارنرد ،امرا از

فرایند ،ارزشها ،نهادها ،اعتقادات و آداب و رسروم از

آن اطالع کافي ندارند -1.افررادی کره دارای سرا تار

نسلي به نسل دیگر انتقال ميیابد (قروام.)77 :2974 ،

فكری نظام دار و مشرخص نيسرتند و بيشرتر مترأثر از

پررل الزارسررفلد و گررروه پژوهشرري وی در دانشررگاه

شرای بيروني هستند.

کلمبيا ،با مطالعه ميداني و موردی چنرد انتخابرات بره
این نتيجه رسيدند افرادی که دارای موقعي
اص هستند و حتي در ی

مروری بر مباحث نظری
در اینجا به شر دو الگوی اصلي در تبيرين رفترار

ااتماعي

منطقه اغرافيایي اص

زندگي ميکنند ،سراليان دراز دارای گررایش ثابر

در

انتخابرراتي یعنرري اامعرره شناسرري سياسرري و اقتصرراد

مسائل سياسي هسرتند .وی مري گویرد« :فررد از نظرر

سياسي و نظریات و رهياف هرای زیرر مجموعره هرر

سياسي آن گونه مي اندیشد که از نظر ااتمراعي در آن

ی

به سر ميبرد ،عوامل ااتماعي تعيينکننده گرایشهای

از آنها پردا ته ميشود.

سياسي افرادند» (ایوبي.)128 :2977 ،
آندره زیگفرید 1یكي دیگرر از طرر داران نظریره

 -1الگوی جامعه شناختی
کره

اامعررهشررنا تي ،معتقررد اس ر  :متغيرهررایي همچررون

آنچه توانسرته افرراد را تشرویق کنرد ترا در انتخابرات

مذهب ،سن ،طبقات ااتماعي و امثال آن هسرتند کره

کررده و بره منتخررب مرورد نظرر رأی دهنررد،

تعيينکننده رأی افرادند و تبليغات در زمران انتخابرات

شرای ااتماعي ،محيطي ،اقتصادی و فرهنگري افرراد

چندان اهميتي در تغيير نگرش رأی دهندگان نردارد و

رأی دهنده اس د چرا که بين شرای ااتماعي افراد و

افراد به تناسب موقعي

اغرافيایي و ااتمراعي رود

گرررایش سياسرري آنرراند رابطرره مسررتقيم واررود دارد

تصميم ميگيرند (ایوبي.)121 :2977 ،

نظریة اامعه شنا تي بر این مبنا استوار اسر
شررک

9

نظریه واکاری  :واکراری معتقرد اسر

(ربيعي.)212 :2986،
این دیدگاه که نخستين بار از سوی پل الزارسفلد

2

1 Paul Lazarsfeld

مشارک

بخشري از

یا عدم آن به فرهنا اامعه مربوط ميشود.
2 Andre Siegfried
3 Vaccari
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ميل به دم

و کار برای اهدا

عمومي و احسراس

دليررل ،ضرررورتي برررای مشررارک

در امررور سياسرري

وظيفرره کرره از هنجارهررای ااتمرراعي هسررتند و در

نمي بينند .عالوه بر این پژوهش او نشان مي دهرد کره

گروه های ااتماعي و نهادهرا بره وارود مريآینرد ،از

و

فرهنررا اامعرره نشررأت مرريگيرنررد و تقوی ر

و برره

اعتماد امریكایي ها به نظام سياسي شان پایين اسر
این نيز باعث کاهش مشارک

مردم ميشود .عالوه بر

کررارگيری نهادهررایي کرره منررابع سررازماني را برررای

این موارد ،نااميدی و دلسرد بودن از نترایج انتخابرات،

زمرران رراص آمرراده

حزبي ،تردیرد در ترأثير برودن نتيجره

مشررارک

عمرروم مررردم در یر

واود نظام ت

ميکند ،مواب ميگردند .به اعتقاد واکاری رسانههای

انتخابررات ،عرردم رقابرر

امعي نقش کليدی و مؤثری در اریران انتخابرات و

کاندیرردای رقيررب ،از عررواملي اس ر

مشارک

در امور سياسي دارند .از نظر او ،رسانههرای

امعي در صحنههای سياسي از مرکزی

بر وردارنرد

و قادرند با فرا وانردن مرردم بره مشرارک
سياسي باعث باال بردن ميزان مشارک

مشارک

کاندیررداها و عرردم واررود
کرره بررر ميررزان

افراد در امور سياسي و به ویژه در انتخابرات

تأثيرگذار اس

(برادول 2 :1664 ،تا .)10

در امرور

سياسي شروند.

رسانه ها نبض قدرت هستند زیررا کسراني کره بره آن

الف :رهیافت آرمانی یا سنتی
در این دیدگاه هر انتخاب کننده یر

رأی دهنرده

دسترسي دارند مي توانند بر رفتار دیگران ترأثير گرذار

مستقل اس

باشند .رسانه هرای امعري منبعري عامره پسرندند کره

حل مشكالتش اقدام ميکند .بدین معني کره نره تنهرا

مي توانند واقعي های سياسي -ااتماعي را ایجراد یرا

ترابع و تسررليم هرريي حزبرري نيسر  ،بلكرره برررعكس،

دگرگررون نماینررد .رسررانههررای امعرري منبعرري برررای

توانایي آن را دارد که کاندیداها را از حيرث سروابق و

که ميتوانرد برر اطرالع

دیدگاه هایشان در مورد موضوعات مختلف ،قرولهرا،

تبليغات علني و عمومي اس

رساني تأثير باشد (واکاری)4 :1669 ،

که بر اساس رد قراردادی ود رأساي به

وعده وعيدها و از آن مورد مطالعره و بررسري قررار

نظریرره برررادول :برررادول عررواملي چررون محررل

دهد و سپس بهترین فرد را انتخاب کند .در واقع رأی

و دین

دهنده انتخاب گری عالقه منرد ،انگيرزه دار و نگرران

سكون  ،سن ،تحصيالت ،درآمد ،نژاد ،قومي
را بر ميزان مشارک

تأثير مي داند و برر مبنرای نترایج

پژوهش های ود ،در پاسخ بره ایرن سروأل کره چررا
مردم در امور سياسي مشارک

ميکنند؟ نقش عواملي

چون منافع شخصي ،نيازهای روانشرنا تي و اهردا
شخصي را نام مي برد .او دالیل عدم مشارک

وضع مواود اس

(ربيعي 42 :2986 ،و .)41

گرچه شواهد حاکي از آن اس

که اعتقاد بره رای

دهنده عقالیي ،مطلرع و متمایرل بره موضروعات روز
فارغ از عوامل تاثير گذار محيطي ير محتمرل اسر ،

مردم را

اما در واقرع نمريتروان از مسرایل روز و موضروعات

نيز محدودی های قانوني ،تضاد در زندگي شخصري،

که وفاداری به حزب در موقرع

افل بود .واضح اس

تهدیررد روان شررنا تي و فقرردان مهررارت در انجررام

بحرران وارود نردارد ،بعضري از انتخابرات صيصره

فعالي های سياسري مريدانرد .از نظرر بررادول چرون

بحران دارنرد ،در چنرين انتخابراتي موضروعات و نره

روب زنردگي رود

هواداری از احزاب نقش عمدهای ایفا کردهاند ،مسایل

بخشي از امریكایيها از شرای

راضي هستند ،لذا واهان تغيير آن نيستند و به همين
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راه ميانبر برای تصميمگيری در مورد گزینرههرای

روز و موضرروعات در انتخابررات هنگررامي کرره نقررش

ی

داشته باشند بسيار حياتي و گسترده ترر واهنرد برود

مختلف در رفترار انتخابراتي اسر

(ااویس 230 :2374 ،و .)237

.)219

ب :نظریه الزارسفلد و دیگران

 -2الگوی اقتصاد سیاسی

(رینولردز:2376 ،

ني در کتاب

در این الگو که از سوی آنتوني داونرز 2در کترابش

رأی دهي ميگویند چون سياس ها مربهم و درهرم و

با عنوان «نظریهای در باب دموکراسي» مطر گردیده،

برهم اند و ا لب برای مرردم کوچره و برازار سرخ

گزینشهای سياسي به انتخابهرای اقتصرادی تشربيه

الزارسفلد به همراهي برلسون و م

اس

مباحثه سياسي طرفداری کنند

شده اس  .به اعتقاد وی ،افراد در برازار کاالهرا را بره

کاندیدا رأی دهند .در نتيجه رفتار رأی

مقایسه ميکننرد و کاالهرایي را

که آگاهانه از ی

یا اینكه به ی

لحاظ قيم

و کيفي

دهي مردم مي تواند پاسخي به دو چيز باشرد ،اول بره

مي رند که از نظر اقتصادی مقرون بره صررفه باشرد.

وفاداری های اکتسابي پيشين و تجربيات ود که ایرن

مردم در بازار سياس

نيز به همين شيوه عمل ميکنند

تبعي ها و ارزشها معموالي به وسيلة معاشرت فرد برا

و رأی ود را به افرراد و احزابري مريدهنرد کره بره

گروه های مختلف شكل گرفته اس د دوم و مهم تر از

بهترین در واس های رأیدهندگان پاسخ مريگوینرد

اولي این کره ،رأی دهنردگان معمروالي از نظرر بر ري

(کتابي.)202 :2974 ،

افرادی که دور و برشان هستند پيروی مريکننرد .ایرن

رفتار انتخاباتي از دیدگاه اقتصاد سياسي مبتني برر

دارند یا به

الگوهای عقالني رفتاری و عمرل انتخراب سياسري ،و

آنها اعتماد دارند و همچنين مورد احترام شان هستند.

تررابع آزادی ارادی و ا تيررار انسرراني اسرر  .از ایررن

آسودگي اطر

دیردگاه ،رأی دهنرردگان البراي بره طررر هررا ،عقایررد و

پيدا ميکنند ،چون ودشران عمرل انتخراب کرردن را

برنامه های نامزدها و احزاب تواه دارند و بره شركلي

افراد کساني هستند که مردم آنها را دوس
در نتيجه افراد با پيروی از دیگران ی
انجام ندادهاند (ني

معقول دس

گهر.)441 :2903 ،

به انتخاب زده و برنامه هایي را انتخراب

بدین ترتيب تعدادی از مردم آگاهانه یرا ناآگاهانره

ميکننرد کره بيشرترین منرافع را برایشران در برداشرته

و نظر گروههایي پيروی ميکنند که به آنهرا

باشدد یعني رفتار انتخاباتي با محاسبة عقالني سرود و

گروهي ،واه بره صرورت

زیان (هزینه و فایده) صورت مي گيررد و رأی دهنرده

گروه های رودررویي همچون انواده یرا گرروه هرای

در صورت احساس زیان یا ُبن در انتخراب ،معاملره

اتحادیه یا ااتماع اص ميتواند

سياسي ود را فسخ ميکنرد و برا احسراس مطلروب

رویهها یا راهنمایي هایي برای مردم فراهم آورد که در

نبودن منتخب یا منتخبان ود ،برای دور بعردی آنران

از هدای

تعلق دارند .پس عضوی
بزرگتر همچون ی

موقعي های مبهم و مخاطره آميز آنان را کم

کند و

آسرروده اطرشرران سررازد .برره عبررارت دیگررر نقررش

را برنميگزیند (دارابي.)1 :2988 ،
تجربرره ترراریخي نيررز شررواهد فراوانرري از اهمي ر

عضوی های ااتماعي در این گونه موقعي هرا ارایره
1 Anthony Downs
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اقتصاد در تصميمات امعري مرردم در انتخابرات بره
ميدهد .سياس های نادرس

دس

هربرت هور ،کره

مواب تشدید بحران اقتصادی آمریكا در اوایرل دهرة
 2396شد ،به قيم

با ر

انتخاب ميکنند (مارش.)292 :2984 ،
ب :دیدگاه انتخاب عاقالنة اصالح شده

او در انتخابرات ریاسر

امهوری تمام شد (نقيبزاده.)07 :2981 ،

مطابق با ایرن رویكررد آنچره باعرث برروز رفترار
انتخاباتي و رأی دادن شهروندان ميشود ،برداشرتي از
ميزان تحقق منافع و ابراز ود 2اس  .به عبارتي دقيق

الف:دیدگاه انتخاب عاقالنه

تر ،رأی دادن برای  -2 :تحقرق منرافع شخصري و -1

از دهررة  2316مرريالدی برره بعررد نظریررة انتخرراب

بيان ود اس .
دیویررد اسررنو 1از املررة تجدیررد نظرکننرردگان در

عقالني نقش بسيار مهمي در علوم سياسي پيردا کررده
اس  .آنتوني داونز ،پيشگام در کاربرد نظریرة انتخراب

نظریه «انتخاب عقالني» اسر  .او مري گویرد درسر
که محور انتخاب فرد در انتخابات تواه به سود

عقالني در رفتار انتخاباتي و رقاب های حزبي بود .بر

اس

اساس مطالعة او ،چنين به نظر ميرسد که آراء فرردی

و زیان آن در انتخاب زندگي اوس  ،ولي باید دانس

برای حزب اگر به قدرت دس

یابد ،دارای براالترین

که آن چيزی کره بره آن انتخراب عقالنري مريگرویيم

فایده اس  .تصرور چنرين اسر

کره انگيرزا احرزاب

از مضموني بره مضرمون دیگرر متفراوت

صرفاي رسيدن به قدرت اس

ممكن اس

و بدین عل

براتغيير در

باشدد ما معيار عقالني

مشي های سياسي ود برای به دس

آوردن رأی

شرای ميتوانيم ی

به رقاب

ميپردازند (داونز.)16 :2317 ،

عمل واحد را به صف

عقالني

متصف کنيم یا نكنيم .اسنو در نهای  ،با طر مفهروم

تصور نوع اصلي نظریة انتخاب عقالني این اسر
که همة افرراد ،امكران انتخراب بهتررین کرنش ،یعنري
ظرفير

واحد نداریم ،بلكه به نسرب

عقالنرري ،زمرران و ارردا بررودن از احساسررات

«چهرررارچوب نظرررری» توضررريح مررريدهرررد کررره
تصميمگيریها در ی
آن چارچوب اس

چارچوب صورت ميپرذیرد و
که محي اطرا

ونروع تعامرل را

(بدون در نظر گررفتن پيچيردگي انتخراب) را دارنرد.

معني دار ميکند ،چرارچوبهرا ،سرا تارهای نرامرئي

سرراده ترررین مشرركل مفهررومي عبررارت از تصررميم در

هستند که افراد را قادر ميسازند که ر دادهای محي

شرای اطمينان اس
اس

که در آن پيامد هرکنش مشخص

پيرامون را درا کنند و معنای آن ر داد را برا تواره

یاعردم اطمينران وارود

به مضمون بررای ودشران معنريدار کننرد (مرارش،

(پس هيي گونه ریس

ندارد) و رابطة ميان کرنشهرا و پيامردها تحر
کنش های دیگر افراد نيس
معيارهای ثاب

ترأثير

(در نتيجه ،ميتوان آنها را

.)292 :2984
در مجموع ،این دیدگاه معتقد اس

کره هرر قردر

دانس ) .چنين تصور ميشود که افراد

افراد در زندگي شخص ود توان شنا تي ،اقتصرادی

ميتوانند به گونهای منظم پيامدها یا کنشها را دراره

و فرهنگي بيشتری دس

یابند و هم زمران ،احسراس

بندی کنند .افراد ردمند یكي از کنشهرا -پيامردهای

تأثيرگذاری آنها در عرصة ااتماعي و سياسي کراهش

قابررل دسترسرري را کرره دارای دراررات برراالتر باشررد،
1 Slef expression
2 David Snow
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یابد ،ميزان بيگانه شدن از مشارک

افرزایش مريیابرد

(دارابي.)03 :2988 ،

عضوی های ااتماعي در این گونه موقعي هرا ارایره
ی

راه ميانبر برای تصميمگيری در مورد گزینرههرای

مختلف در رفتار انتخاباتي اس  .از طرفي متغيرهرایي
چررون عوامررل اقتصررادی از نظریرره داونررز و همچنررين

چارچوب نظری پژوهش
کردن یرا

عوامل فردی مانند محل سركون  ،سرن ،تحصريالت،

نكردن در انتخابات با هم تفراوت مري کنرد .صراحب

درآمد ،نژاد ،قومي

و دین برگرفته از دیدگاه بررادول

نظران عرصه رفتار انتخاباتي معتقدند که درباره رفترار

هستند.

در هر اامعهای دالیل مردم برای شرک

انتخاباتي هنوز چارچوب نظری استواری برای مطالعه

بنابراین در بررسي الگوهرای رفترار انتخابراتي بره

سياسري (رفترار انتخابراتي) وارود

دیدگاههای متفاوتي اشاره شد که هر کدام متغيرهرایي

ندارد .اما ميتوان به مجموعهای از دیدگاههای نظرری

را برای تحليل رفتار رأی دهي افراد بيان کردند .آنچره

اشاره کرد که هرر کردام اروانبي از رفترار رأی دهري

که از مجموع نظرات و دیدگاهها بر مي آید این اسر

مردم را تبيين مي کنند .لذا نظریههای مواود ،هر یر

که عوامل مختلف و متفاوتي بصورت توأمان در رفتار

این نوع مشارک

برره تنهررایي قررادر برره بررسرري و تحليررل اررامع رفتررار

رأی دهي افراد مؤثرند و تأکيد بر ی

یرا چنرد عامرل

انتخاباتي نيستند ،بنابراین به صرورت تلفيقري از آرا و

نميتواند بيان کننده علّ

نظریات مطر شده برای بررسي اامع تر پدیده مورد

پژوهشهای گذشرته نيرز نشران دهنرده ترأثير عوامرل

بحث ،به عنوان چرارچوب نظرری پرژوهش اسرتفاده

دیگری برر موضروع پرژوهش اسر  ،لرذا برر اسراس

شده اس  .متغير رسانه های امعي برگرفته از دیدگاه

نظریاتي که بيان شد شا ص های پژوهش ،تعریرف و

واکاری اس  .به اعتقاد واکراری رسرانه هرای امعري

طرز اندازه گيری آنها تعيين ميشود .مي توان بر ري

نقش کليدی و مؤثری در اریان انتخابات و مشارک

از مهمترین عواملي که در این زمينه مؤثرنرد را چنرين

در امور سياسي دارند .از نظر او ،رسانهای امعري در

برشمرد:

صحنه های سياسي از مرکزی

بر وردارنرد و قادرنرد

با فرا واندن مردم به مشارک

در امور سياسي باعرث

باال بردن ميزان مشارک

سياسي شوند .رسانهها نبض

 -2حوزه اغرافيایي سكون د
 -1عضوی

درگروههای ااتماعيد

 -9مسایل اقتصادید

قدرت هستند زیرا کساني که بره آن دسترسري دارنرد

 -4مذهبد

ميتوانند بر رفتار دیگرران ترأثير گرذار باشرند .متغيرر

 -1تحصيالتد

عضرروی

در نهادهررا برگرفترره از دیرردگاه الزارسررفلد

اس  .وی معتقد اس
ناآگاهانه از هدای

که تعدادی از مردم آگاهانه یرا
و نظر گروههایي پيروی مريکننرد

کرره برره آنهررا تعلررق دارنررد .برره عبررارت دیگررر نقررش

واقعي انتخراب افرراد باشرد.

 -0گروههای مراعد
 -7تبليغات ونقش وسایل ارتباط امعي.
نمودار زیر رواب بين متغيرهرای ایرن پرژوهش را
در قالب مدل تجربي پژوهش نشان ميدهد.
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مذهب

تبلیغات

قومیت

رسانه های جمعی

گروههای مرجع

رفتار انتخاباتی

مسایل اقتصادی

طبقه اجتماعی

تحصیالت

سن

جنسیت

نمودار ( )1مدل تجربی تحقیق

انجام آن از روش پيمایش 1استفاده شده اسر  .امرع

فرضیههای پژوهش
فرضرريه اول :رفتررار انتخابرراتي بررر حسررب عوامررل

آوری اطالعررات از طریررق پرسشررنامه 9انجررام گرفترره

(سن افراد ،انسي  ،تحصريالت ،مرذهب

اس  .اامعه آماری کليه افراد واارد شررای رای در

دموگرافي

شهر کرمانشاه اس  .کرمانشاه نهمين شهر پرامعير

و قومي ) متفاوت اس .
فرضيه دوم :بين عوامل اامعه شنا تي (گروه های
مراع ،طبقه ااتماعي ،رسانه های امعي و تبليغرات)

ایران اس

آمار ایران در سال  2988تعداد  821٬624نفر بررآورد
شده اس

و رفتار انتخاباتي رابطه واود دارد.
فرضرريه سرروم :بررين عوامررل اقتصررادی و رفتررار

که امعي

که برر اسراس آمرار فرمانرداری کرمانشراه

تعررداد  049718نفررر در آن سررال وااررد شرررای رأی
بودهاند .اهمي

انتخاباتي رابطه واود دارد.

آن براساس آمرار درگراه ملري

براالی شرهر کرمانشراه و عردم انجرام

پژوهشهای کرافي در ایرن زمينره از یكسرو و عالقره
نگارنده به فرهنا منطقه و بره دنبرال آن سرهول

روششناسی پژوهش

در

رویكرد مورد استفاده در ایرن مقالره ،کمري 2و در

دسترسي به داده های مرورد نيراز ،از مهمتررین دالیرل

1 Quantitative

2 Survey
3 Questionnaire
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لذا با تواه به حجم وسيع اامعره آمراری و عردم

انتخاب شهرکرمانشاه بره عنروان اامعره آمراری ایرن

امكان امعآوری اطالعات از تمامي افرراد بره منظرور

پژوهش اس .

تسهيل و تسریع پژوهش و صرفه ارویي در وقر

روش نمونه گيری در این پرژوهش ،روش نمونره

و

گيری سهميهای اسر  .هرر چنرد روش نمونرهگيرری

هزینه ،نراگزیر تعردادی از اامعره آمراری برر اسراس

سهميه ای اعتبار علمي و تعميم پژوهش را تا حدودی

روش سهميه ای بر اساس متغيرهرای منطقرهای ماننرد

زیررر سرروال مرريبرررد ،امررا از آنجررایي کرره ایررن روش

محل سكون  ،گروه سني و ارنس بره عنروان نمونره

روش نمونرهگيرری يرر

بره

نمونه گيری بره عنروان یر

مورد مطالعه انتخاب شدند که بر اساس آن دسر

تصادفي معادل نمونه گيری طبقرهای (بره عنروان یر
روش نمونه گيری تصادفي) اس  ،سعي شده اس
نسب

انتخاب نمونه زدهایم .بررای ایرن منظرور بره صرورت
ترا

تصادفي تعداد  981پرسشنامه ميان آنها توزیع شرده و

یا ویژگي های اامعه در نمونه نيز واود داشته

پررس از گررردآوری پرسررش نامررههررا و تلخرريص آنهررا

باشد .در روش نمونرهگيرری سرهميهای چنرد مزیر

تعدادی از آنها به دليل ریزش و یا نامناسرب برودن و

واود دارد که نگارنده با تواه به این مزی ها از این

ناقص برودن و همچنرين بازنگردانردن پرسشرنامه هرا

روش استفاده نمود -2 :این روش نمونهگيری از نظرر

توس بر ي از پاسخگویان از فرآیند تجزیه و تحليل

اقتصادی مقرون به صرفه اس  -1 .انجام نمونهگيرری

دادههررا ررارد گردیررد و در نهای ر

تعررداد پرسررش

ساده و سریع اسر  -9 .توزیرع ویژگري هرای نمونره

نامررههررای مناسررب برررای تجزیرره و تحليررل و آزمررون

مشابه توزیع ویژگري هرای اامعره اسر  -4 .ممكرن

ایرن تعرداد

اس

فرضيههای پژوهش برابر  970مورد اس

نتایج مناسب داشته باشد -1 .زماني که موضروع

پرسش نامه مبنای تحليل قرار گرفتنرد و آزمرونهرای

مورد مطالعه مسایل ااتماعي و سياسي باشد ميتروان

آماری متناسب با استفاده از نررم افرزار آمراری SPSS

از این روش استفاده کرد (حسرن زاده 216 :2981 ،و

استفاده شد.

فرهنگي و صفرزاده.)111 :2987 ،
جدول ( )1جدول سهمیه بندی پرسشنامه
محل سكون
انسي
تعداد سهميه
افراد حذ

شده

حجم نمونه در ی
پژوهشگر با چه دق

منطقه دو

منطقه ی

منطقه سه

منطقه چهار

منطقه پنج

منطقه شش

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

92

91

92

99

91

91

92

99

99

91

91

99

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

6

2

پژوهش بستگي به آن دارد که

حجم نمونه استفاده شده اس  .این فرمول برر اسراس

و اطمينرراني مي واهرد نترایج

کررل (اامعرره آمرراری) و سررطح اطمينرران

امعيرر

پژوهش از نمررررونه را به کل اامعره آمراری تعمريم

31درصد و طای 1درصد ،حجرم نمونره را بررآورد

دهد که در این پژوهش از فرمول کوکران برای تعيرين

مي کند (رفيعپور .)989 :2976 ،بر ایرن اسراس حجرم
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نمونه در این پژوهش بر اساس فرمرول کروکران برابرر
با  981نفر اس .

 =dدق

احتمالي مطلوب که معادل  6/61اس

بنابراین مقدار  dعبارتس
2

)(1 / 96) (0 / 5)(0 / 5
t 2 pq
2
(0 / 05) 2
d
n

 385
2
1 t pq
1
)(1 / 96) 2 (0 / 5)(0 / 5
1  ( 2  1) 1 
(

1
)
N d
123244
(0 / 05) 2

اازای فرمول فو به شر زیر اس :
 =nحجم امعي

و

از 6/6611

 =pاحتمال واود نسب

در اامعره آمراری

صف

که معادل  6/1اس
 =qاحتمال واود نسب

در حجم نمونه که

صف

معادل  6/1اس .

نمونه

در پژوهش حاضر برای بره دسر

 =Nحجم اامعه آماری
 =tمقدار اشتباه استاندارد الزم بررای دسرتيابي بره
ضریب اطمينان معين که چون ضریب اطمينران 6/31
در نظر گرفته شده ،بنابراین  tمعادل  2/30واهد بود.

آوردن پایرایي

متغيرهای اصلي پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده بره
عمل آمده اس  .ادول شماره  1آلفای کرونبراخ هرر
از این متغيرها را نشان ميدهد:

ی

جدول ( )2میزان آلفای کرونباخ (پایایی)گویههای هرطیف
طيفها

رفتار انتخاباتي

گروههای مراع

رسانههای امعي

تبليغات

عوامل اقتصادی

تعداد گویه

26

1

7

3

26

ضریب آلفا

6/70

./01

82

6/70

6/73

برای اعتبار صوری نيز پس از طراحي گویرههرای

اسرر  .بنررابراین در تعریررف عمليرراتي مشررارک

در

طيف های مربوطه (براساس پژوهش های انجام شده و

انتخابات از  1گویه در قالرب طيرف ليكررت اسرتفاده

دیدگاه های نظری {بره صروص چرارچوب نظرری

شررد .شررا ص دیگررر در تعریررف عمليرراتي رفتررار

رایج}) در ا تيار اساتيد و کارشناسران دانشرگاه قررار

انتخاباتي ،گرایش رأی دهي اس  .منظرور از آن ایرن

گرفر  .اظهررار نظررر ایررن افررراد در راسررتای سررنجش

که فرد در انتخابات به کدام کاندیردا ،حرزب یرا

گویه های هر طيف ،در نهای

به گرزینش گویرههرای

مناسب برای هر طيف منجر شد.

اس

انا سياسي رأی ميدهد .منظرور از انرا سياسري،
دو اریرران اصررول گرررا و اصررال طلررب اس ر  .ایررن
شا ص نيز با اسرتفاده از  1گویره اسرتفاده شرد و در
مجموع برای تحليل رفتار انتخاباتي بره عنروان متغيرر

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
رفتار انتخاباتی :هر چنرد رفترار انتخابراتي دارای
وارروه فراروانرري اس ر

امررا در ایررن پررژوهش رفتررار

انتخاباتي با دو شا ص «ميرزان مشرارک

و گررایش

رأی دهرري» سررنجيده شررده اس ر  .منظررور از ميررزان
مشارک

شرک

کردن فرد در انتخابات برا رأی دادن

وابسته از  26گویه استفاده شد.
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فعالي ر هررای دسررته امعرري ميررزان ثررروت و دیگررر

متغیرهای مستقل:
که از زمان تولرد

دارایيهای شخصري و نيرز آداب معاشررت برا دیگرر

فرد گذشرته اسر  .در ایرن پرژوهش سرن افرراد بره

بخشهای همان اامعه متفاوت باشند (کروئن:2971 ،

سن :تعداد سالهای کاملي اس
صورت ی

سوال باز در پرسشنامه لحاظ شده اس .

جنسیت :انسي

یا انس بره تمرام ویژگريهرای

اسماني و رفتاری گفته ميشود که مرردان و زنران را
از هم متمایز ميکند .اینجا منظور مرد یا زن اس .
تحصیالت :مقدار سالهایي که ی

فرد مريتوانرد

 .)193در این پژوهش ماهي

طبقه ااتمراعي در سره

طبقه (باال ،مياني وپایين) در نظرگرفته شده اس .
مذهب :منظور از مذهب کليره پيرروان یر

آئرين

اص در محدوده اغرافيایي مورد نظر اس  .در این
پژوهش منظور دو مذهب اصلي شيعه و سني اس .

در مدرسه یا هر اایي دیگر بره فراگيرری و آمروزش

تبلیغات :منظور از تبليغات سياسي ،فعالير هرای

علررم بپررردازد .در ایررن پررژوهش منظررور از سررطح

گ رروههررا و احررزاب سياسرري در انتخابررات نهمررين و

کره افرراد مشرغول

امهروری اسر  ،کره درصردد

تحصيالت تعداد کالسهایي اس

بودن تا دیدگاه هرا و آمروزه هرای رود را در اامعره

به تحصيل بودهاند.
قومیت :به بخشي از یر

اامعره راص اطرال

ميشرود کره بره لحراظ داشرتن ارزشهرای مشرترا،
ویژگي هرای زبراني و پيشرينه و موقعير

اغرافيرایي

اص از دیگر اقشار متمایز هستند .در ایرن پرژوهش
چهار قومي

دهمين دوره ریاسر

کرد ،فارس ،لر و ل

مورد بررسي قررار

ترویج کنند و طرفداراني بيابند و افكار و دیدگاههرای
مردم را با ود همراه سرازند و آرای آنران را بدسر
آورند ،تا به پيروزی برسند.
وضعیت اقتصادی :مواردی مانند تورم ،وضرعي
مسكن و قيم

سبد اقتصادی انوار در سطح رد و

در سطح کالن رکرود یرا شركوفایي اقتصرادی و  ...از

گرفتند.
رسانههای جمعی :رسانه عبارت از وسريله انتقرال
پيام ،معلومات و اطالعات به ترودههرای مرردم اسر

موارد مورد سنجش در متغيرر وضرعي

اقتصرادی در

این پژوهش بودند.

(اساس .)2981 ،به طور کلي منظور آن دسرته وسرایل

گروه های مرجع :منظور از گرروههرای مرارع در

که در تمدنهای ادید بوارود آمرده و

از گروهها و افررادی کره از

ارتباطي اس

مورد استفادهاند و ویژگي اصلي آنها قدرت و توانرایي
زیاد و شعاع عمل وسيع اسر

(کرازنو .)4:2907 ،در

این پژوهش عبارت اس

سوی اقشار یا تعداد کثيری از افرراد یر
عنوان سرمشق و الگو در ی

اامعره بره

رفتار اص مورد تواه

اینجا منظور از رسرانه هرای امعري رادیرو دا لري و

قرار ميگيرند و افراد سعي ميکنند رفترار رود را برا

اراي ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنر  ،کتراب ،مجلره،

و نظرررر آنهرررا هماهنرررا نمررروده و در

روزنامه و  ....اس  .این متغير نيز با استفاده از  7گویه
در قالب طيف ليكرت مورد سنجش قرار گرف .
طبقه اجتماعی :به بخشي از اامعه اطال ميشود
که به لحاظ داشتن ارزشهای مشترا منزلر

معرين،

واسررر

تصميمگيریهای ود لحاظ نمایند.
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آزمون فرضیهها
در این قسم

مختلف متفاوت است.
بره آزمرون فرضريه هرای پرژوهش

نتایج حاصل از ادول زیر نشان ميدهد که رفترار

پردا ته مي شود .نتایج مربوط به آزمرون فرضريههرای

انتخاباتي در رده هرای سرني مختلرف تفراوتي نردارد.

پژوهش با اسرتفاده از آزمرون تري ،تحليرل واریرانس،

مقدار Fبرای این متغير برابرر 2/319برا سرطح معنري

ضریب همبستگي و تحليل رگرسريون گرزارش شرده

داری  sig=6/262بيانگر عدم تفاوت اس  .لذا فرضيه

اس .

مذکور رد مي شود و قابل تعميم به کل اامعه آمراری
نيس .

فرضیه اول :رفتار انتخابـاتی در ردههـای سـنی

جدول ( )3آزمون تفاوت میانگین نمره رفتار انتخاباتی برحسب سن افراد
رفتار انتخاباتي

مجموع

دراه آزادی

مجذورات

ميانگين
مجذورات

بين گروهي

298/136

4

94/048

درون گروهي

0189/181

972

27/714

مجموع

0712/871

971

-

F

2/319

…Sig

6/262

فرضیه دوم :در رفتارانتخاباتی زنان و مردان تفاوت

تصادفي اس  .این پيش فررض توسر آزمرون لروین

وجود دارد.

بررسي ميگردد .بر اساس نتایج اردول زیرر از آنجرا
که سطح معني داری آزمرون لروین در متغيرر وابسرته

یكي از پيش فرض های آزمون تي مستقل برابرری
واریانس ها اس  .منظور از این پيش فرض این اسر

بيشتر از  6/61اس  ،لذا بين رفتار انتخاباتي مرردان و

که تفاوت بين واریانس های دو گروه نمونه در اامعه

زنان تفاوت معناداری واود نردارد .بنرابراین فرضريه

صفر اس

مذکور رد ميشود.

و تفراوت حاصرل ناشري از نمونره گيرری

جدول ( )4آزمون تی مستقل مربوط به جنسیت
آزمون لوین
با فرض برابری واریانس

آزمون تي

f

sig

تي

دراه آزادی

…Sig

1/642

6/214

-6/474

974

6/091

-6/471

979/961

6/091

با فرض عدم برابری واریانس

6

فرضیه سوم :رفتار انتخاباتی افراد بر حسب مقاطع

انتخاباتي بر حسب مقطع تحصيلي را نشان مري دهرد،

تحصیلی متفاوت است.

مقدار Fبرابر با  1/731اسر  .همچنرين سرطح معنري

ادول شماره  1آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتار

داری برابر برا sig = 6/666اسر  .بنرابراین دادههرای
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و قابل تعميم به کل اامعه آماری اس .

ادول نشان دهنده تفاوت معنادار برين تحصريالت و
رفتار انتخاباتي اس  .لذا فرضيه مذکور تائيد ميشرود

جدول ( )5تحلیل واریانس یک راهه برای مقاطع مختلف تحصیلی
مجموع

دراه آزادی

ميانگين مجذورات

رفتارانتخاباتي
بين گروهي

931/926

4

38/777

درون گروهي

0910/709

972

27/619

مجموع

0712/871

971

-

مجذورات

…Sig

F

1/731

6/666

فرضیه چهارم :بین طبقه اجتماعی و رفتار انتخاباتی

متغير برابر -6/416با سطح معني دارای  6/661بيرانگر

رابطه وجود دارد.

رابطه مستقيم و مثبتي بين دو متغير مذکور اسر  ،بره

نتایج حاصل از ادول ذیل نشان ميدهد کره برين
طبقه ااتماعي و رفترار انتخابراتي رابطره معنري داری
واود دارد .ضریب همبستگي بدس

این معنا که طبقه ااتماعي در رفترار انتخابراتي افرراد
مؤثر بوده اس .

آمده برای ایرن

جدول ( )6آزمون ضریب همبستگی بین طبقه اجتماعی و رفتار انتخاباتی
رفتار انتخاباتي

فراواني

ميانگين

طبقه ااتماعي

970

21/1814

انحرا

معيار

1/37071

r

…Sig

-6/416

6/661

فرضیه پنجم :بین مسایل اقتصادی و رفتار انتخاباتی

متغير برابر r=-6/420با سطح معنريداری sig=6/666

رابطه وجود دارد.

بيانگر رابطه مسرتقيم و مثبتري برين دو متغيرر مرذکور

نتایج حاصل از ادول زیر نشان ميدهد کره برين
مسایل اقتصادی و رفتار انتخابراتي رابطره معنريداری
واود دارد .ضریب همبستگي بدس

اس  ،بره ایرن معنرا کره عوامرل اقتصرادی در رفترار
انتخاباتي افراد موثر بوده اس .

آمده برای ایرن

جدول ( )7آزمون ضریب همبستگی بین عوامل اقتصادی و رفتار انتخاباتی
رفتار انتخاباتي

فراواني

ميانگين

مسایل اقتصادی

970

0/0244

انحرا

معيار

1/38007

r

…Sig

-6/420

6/666
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فرضــیه ششــم :بــین گــروه هــای مرجــع و رفتــار

متغير برابر  -6/116با سطح معنيداری  ،6/666بيانگر

انتخاباتی رابطه وجود دارد.

رابطه مستقيم و مثبتري برين دو متغيرر مرذکور اسر ،
بنابراین گروههای مراع در رفتار انتخاباتي افراد مورد

نتایج حاصل از ادول ذیل نشان ميدهد کره برين

مطالعه تاثير گذار بودهاند.

گروه های مراع و رفتار انتخاباتي رابطره معنري داری
آمده برای ایرن

واود دارد .ضریب همبستگي بدس

جدول ( )8آزمون ضریب همبستگی بین گروههای مرجع و رفتار انتخاباتی
انحرا

رفتار انتخاباتي

فراواني

ميانگين

گروههای مراع

970

19/7416

r

…Sig

-6/116

6/666

معيار

29/28303

آمده برای ایرن متغيرر

فرضیه هفتم :بین تبلیغات و رفتار انتخابـاتی رابطـه

دارد .ضریب همبستگي بدس

وجود دارد.

برابر  -6/480با سطح معنيداری  ،6/666بيانگر رابطه
مسررتقيم و مثبترري بررين دو متغيررر مررذکور اسر  ،لرذا

نتایج حاصل از ادول زیر نشان ميدهد کره برين

تبليغات در رفتار انتخاباتي افراد موثر بوده اس .

تبليغات و رفتار انتخابراتي رابطره معنريداری وارود

جدول ( )9آزمون ضریب همبستگی بین تبلیغات و رفتار انتخاباتی
رفتار انتخاباتي

فراواني

ميانگين

تبليغات

970

29/1167

انحرا

r

…Sig

-6/480

6/666

معيار

1/84676

فرضیه هشتم :در رفتار انتخاباتی افـراد بـا مـذهب

تصادفي اس  .این پيش فررض توسر آزمرون لروین

شیعه و سنی تفاوت وجود دارد.

بررسي ميگردد .بر اساس نتایج ادول زیرر ،از آنجرا
که سطح معنريداری آزمرون لروین در متغيرر وابسرته

یكي از پيش فرض های آزمون تي مستقل برابرری
واریانسها اس

بيشتر از  6/61اس  ،بر این اساس بين مذهب و رفتار

منظور از این پيش فرض ایرن اسر

که تفاوت بين واریانس های دو گروه نمونه در اامعه

انتخابرراتي تفرراوت معنرراداری واررود نرردارد .بنررابراین

صفر اس  .و تفراوت حاصرل ناشري از نمونرهگيرری

فرضيه مذکور رد ميشود.

جدول ( )11آزمون تفاوت میانگین نمره رفتار انتخاباتی برحسب مذهب
آزمون لوین
با فرض برابری واریانس
با فرض عدم برابری واریانس

آزمون تي

f

sig

تي

دراهآزادی

Sig

1/381

6/681

6/630

974

6/314

6/263

78/081

6/324
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آمده برای این متغيرر برابرر  -6/114برا سرطح

فرضیه نهم :بین میزان استفاده از رسانههای جمعـی

بدس

و رفتار انتخاباتی رابطه وجود دارد.

معنيداری  ،6/666بيانگر رابطه مستقيم و مثبتري برين
دو متغير مذکور اس  ،لذا رسانههای امعي در رفترار

نتایج حاصل از ادول زیر نشان ميدهد کره برين

انتخاباتي افراد در این پژوهش موثر بوده اس .

ميزان استفاده از رسانه های امعي و رفترار انتخابراتي
رابطرره معنرريداری واررود دارد .ضررریب همبسررتگي

جدول ( )11آزمون ضریب همبستگی بین رسانههای جمعی و رفتار انتخاباتی
انحرا

رفتار انتخاباتي

فراواني

ميانگين

رسانه های امعي

970

23/0227

معيار

3/14076

r

…Sig

-6/114

6/666

فرضیه دهم :رفتار انتخاباتی در قومیت های مختلف

با sig = 6/666اس  .بنابراین داده های اردول نشران

متفاوت است.

دهنده تفاوت معنادار بين قومي های مختلف و رفتار
انتخاباتي اس  .لذا فرضيه مرذکور تأیيرد مريشرود و

نتایج حاصل از ادول زیر نشان ميدهد که رفترار

قابل تعميم به کل اامعه آماری اس .

انتخاباتي در قومي های مختلف متفاوت اس  .مقدار
Fبرابر با 7/26اس  .همچنين سطح معنري داری برابرر

جدول ( )12آزمون تفاوت میانگین نمره رفتار انتخاباتی برحسب قومیت افراد
رفتارانتخاباتي

مجموع مجذورات

دراهآزادی

ميانگين مجذورات

بين گروهي

948/126

9

220/67

درون گروهي

0678/997

971

20/94

مجموع

0410/147

971

-

F

7/26

…Sig

6/666

به شيوه گام به گام 2استفاده شده اس .

رگرسیون چندمتغیره
که بررای

مدل رگرسيون عوامل موثر بر رفتار انتخابراتي ،برا

تحليل تأثير امعي و فردی دو یا چند متغيرر مسرتقل

تواه به نتایج حاصله از این آنراليز ،حكایر

از ایرن

بررر روی تغييرررات متغيررر وابسررته برره کررارميرود ،برره

مطلب دارد که تحليل رگرسيون تا پنج گام پيش رفتره

عبارتي دیگرر تحليرل رگرسريون چنرد متغيرره بررای

اس  .اولين متغيرری کره در معادلره رگرسريوني وارد

مطالعه تأثيرات چند متغيرر مسرتقل در متغيرر وابسرته

شررده اسر  ،محرري سياسرري  -روانرري اسر  .نتررایج

(کرلينجررر .)21-26 :2900 ،در

حاصله نشان مريدهرد کره برين ایرن متغيرر و رفترار

پژوهش حاضر از روش آماری رگرسيون چند متغيرره

انتخاباتي همبستگي باالیي واود دارد ،به طروری کره

رگرسيون چند متغيره روش آماری اس

کررامال مناسررب اس ر

1 Stepwise
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مقدار Tبرای این متغير برابر ( )=T-1/267و ضرریب

اس  .در گام چهارم متغير طبقه ااتمراعي وارد شرد،

معنري داری ( )Sig .T=6/666اسر  .در مرحلره دوم

مقدار Tبرای این متغيرر برابرر ( )=T9/683و ضرریب

تبليغات وارد معادله شده اسر  ،مقردار Tبررای ایرن

معني داری ( )Sig.T=6/661اس  .سر انجرام در گرام

متغيرررر برابرررر ( )-0/271و ضرررریب معنررري داری

پنجم با وارد شدن متغير تحصريالت ،ميرزان  Tبررای

( )Sig.T=6/666اسر  .در گررام سرروم بررا وارد شرردن

این متغير برابرر ( )=T-1/804و ضرریب معنري داری

متغير گروههای مراع مقدار Tبرای ایرن متغيرر برابرر

( )Sig.T=6/664اس .

( )=T 1/082و ضررریب معنرريداری ()Sig.T=6/668
جدول ( )13عناصرمتغیرهای مستقل درون معادله برای سنجش عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی
مرحله

متغير

B

Beta

مقدار T

معناداری

هم طي
Vif

Tolerance

2

تبليغات

-6/117

-6/214

-0/271

6/666

2/33

6/162

1

گروههای مراع

6/640

6/244

1/082

6/668

2/00

./062

9

طبقه ااتماعي

6/093

6/217

9/683

6/661

2/64

./310

4

تحصيالت

-6/461

-6/223

-1/804

6/664

2/60

./349

قاعرده

بر این اساس معادله رگرسيون چند متغيره در پژوهش

عنوان یكي از واوه رفتار بشری بر اساس ی

حاضر به این صورت اس :

یا نظریه واحد معقول و منطقي به نظر نميرسدد چررا

Y  a  bx1  bx2  ....bxn

که انسان ها به مقتضای موقعي های زماني و مكاني و

رفتارانتخابررررراتي= ( 6/-21تبليغرررررات) 6/24

محيطي مختلف تصميم گيری و انتخاب مي کنند .لرذا

(گروه های مرارع) ( 6/21طبقره ااتمراعي) 6/-22

عوامل متعددی بر رفتار انتخاباتي افراد تاثير گذارند و
اه

(تحصيالت) .ei

و شيوه عمل افراد در امر انتخابات را نميتروان

ماحصل و نتيجه تاثير گذاری ی

بر این اساس در این پرژوهش ترالش شرده ترا نقرش

نتیجه گیری
مطالعه و شنا
نيازمند ژر

عامل واحد دانس .

رفتار انسانها در امرور مختلرف

عوامل گوناگون مورد سنجش قرار گيرد و ميزان تاثير

اسر د

بيران شرودد

اندیشي و نگرش اامع االطرا

گذاری هر ی

از آنها به ترتيرب اهمير

چرا که هريي گونره معيرار تجربري قطعري و مرتقن را

البته تاکيد مي شود نتایج برآمده در این پژوهش متراثر

نمي توان در صروص رفترار و اعمرال افرراد بشرری

از شرای زماني و مكاني اامعه آماری مرورد مطالعره

و بررای هميشره و

اس  .بر اساس این بينش به تشریح و بيران مهمتررین

همه زمانها و مكانها بر آن اسراس مطالعره و نتيجره

نتایج پژوهش در چارچوب سنجش فرضيههای اوليره

گيری کرد .بر همين سيا مطالعه رفتار انتخابراتي بره

و برداش های حاصل شده پردا ته ميشود.

همانند علوم تجربي به کار گرفر
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از  26فرضيه مطر شده در این پژوهش  7فرضيه

مي آوردد البته این وضرعي

صررفاي محردود بره دوران

و ممكررن اسرر

تایيد گردید و رابطه معنادار بين متغيرهای مسرتقل برا

انتخابررات نيسرر

متغير وابسته مشخص گردید و در سه مورد دیگر این

انتخابات گفتمان های مواود به فرا ور دسترسري بره

رابطه معنادار نبوده اسر  .نترایج حاصرل از پرژوهش

وسایل تبليغراتي ( کره امرروزه بردون شر

رادیرو و

نشان داد کره متغيرهرای مسرتقلي چرون تحصريالت،

تلویزیون از مهم ترین آنها هستند) تالش ميکننرد ترا

عوامررل اقتصررادی ،گررروههررای مراررع ،تبليغررات،

سرازی ،د رل و

به صور مختلف از امله شخصري

در فواصررل بررين

رسانه های امعي و طبقه ااتماعي بر رفتار انتخابراتي

تصر

تاثيرگذار بوده اند ،در حاليكه متغيرهای دیگرر مطرر

تخریب به افكار عمومي مطابق برا ميرل رود اهر

و مذهب ،تفاوت

شده در پژوهش یعني سن ،انسي

و بعضراي لرو در واقعيرات موارود و گراهي

دهند .این وضعي

در نهای

ميتواند موابات شركل

معناداری با متغير وابسته پژوهش یعني رفتار انتخاباتي

گيری ی

نشان نداند.

که در بر ي از موارد موابات برداش های ناصرواب

در پژوهش حاضرر همچنرين از آمراره رگرسريون
چند متغيره به شيوه گام به گام استفاده شده اس  .در

نوع او سياسي و رواني در اامعره گرردد

ميشود و در نتيجه کنشها و رفتارهایي را برر اسراس
آن برداش ها شكل ميدهد.
متغير بعدی که در گام دوم به لحاظ اهمي

این روش متغيرهای مختلف به ترتيب ميرزان اهميتري

مطر

که در تبيين متغير وابسته دارند ،وارد معادلره شردند و

مي گردد نقرش و تراثير گرروههرای مرارع برر رفترار

متغيرهایي که تأثيری در توضيح متغير وابسته نداشرته

انتخاباتي اس  .آنچه که مسلم اس

بر ي از افراد در

باشند ،رارد از معادلره قررار گرفتنرد .البتره ررود

اریان تصميم گيری های مهم ود تالش ميکنند بره

برودن آنهرا

به

متغيرها در این روش به معنای کم اهمي
نيس

انتخراب متغيرهرایي

آنها ارادت و یا عالقره اصري دارنرد عمرل کننرد و

پيش بيني و تبيين بيشتری برای متغير

مطابق رفتار آنها تصميم بگيرندد از این ميران رهبرران

وابسته داشته باشند .بنابراین ،بر اساس نتایج برآمده از

عقيدتي و سياسي ،دانشمندان ،ورزشكاران ،هنرمنردان

این روش مشخص گردید که اولين و مهمترین عامرل

و به صورت کلي افراد نخبه تاثير چشمگيری بر افرراد

تاثير گذار بر رفتار انتخاباتي ،تبليغات اس د ایرن امرر

اامعه دارند.

اس

بلكه در این روش هرد

نظرات و عقاید افراد یا گروههای اصي که نسب

که قابلي

متغير مهم بعردی کره در گرام سروم وارد معادلره

بيانگر تاثير گذاری زیاد تبليغات برر رفترار انتخابراتي
رأی دهندگان اس  .کارکرد اصرلي تبليغرات در یر

رگرسيوني گردید طبقه ااتمراعي اسر  .کره در ایرن

گفتمران اهر

را

انتخابات معرفي ی
شنا

فررد و یرا یر

ميان طبقه متوس و پایين اامعه بيشترین مشارک

بيشتر آن توس اامعه اسر  ،امرا در بر ري

در انتخابات داشتند .در تفسير این نتيجه نيز مريتروان

موارد این کارکرد از مسرير صرحيح و معقرول رارد

گف

همانگونه کره هرانتينگتون بيران مريکنرد طبقره

شررده و بعض راي برره شرركل تخریررب و شررایعه پراکنرري

متوس به دنبال کسرب هویر  ،شرأن ملري و امكران
سياسي اس  .وی به بررسري و رشرد طبقره

موابات ایجاد او رواني نامعقول بر له یا عليره یر

مشارک

فرررد یررا گفتمرران مطررر در انتخابررات را برره واررود

متوس پردا ته اس

و بر این باور اس

که نوسازی
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اقتصادی باعث رشد طبقره متوسر گردیرده و رشرد

تعيين کننده رأی افرادند و افرراد بره تناسرب موقعير

طبقه متوس نيز به نوبه ود باعث افزایش مشرارک

اغرافيایي و ااتماعي ود تصميم مي گيرند (ایروبي،

سياسي ميشود.

.)121 :2977

آ رین متغير مهم که در گام چهرارم قررار گرفتره
تحصيالت اس  .نقش و تاثير گذاری تحصريالت بره
عنوان ی

همچنين نتایج پژوهش با یافتههای بدس
پژوهش های انجام شده پيشين مطابق

آمده از

دارد .به طرور

عامل آگاهي بخرش را نمريتروان در هريي

مثال گالبچي ( )2984بر «ترايحات در رأیدهي» کره

اامعهای انكار کردد قطعاي تحصيالت موابات آگراهي

ود متاثر از عواملي مانند تحصيالت ،احزاب ،پایگراه

بيشتر افراد در مورد مسایل و موضوعهرای اراری در

ااتمرراعي و...اس ر

تاکيررد مرريکنررد ،پيشررگاهي فرررد

اامعه را فراهم ميآورد و این امر به نوبه رود افرراد

( )2981برره نقررش چهررار عامررل دینررداری ،سررواد و

را در تصميم گيریها بهتر راهنمایي ميکند و از تراثير

تحصيالت ،حسن لق و شرهرت محلري بره عنروان

پذیری شردید آنهرا از احساسرات و رفترارهرای يرر

مهمترین ویژگيهای عمرومي بررای مرردم در اهر

مترقبرره برراز داشررته و موابررات حرکرر

آنهررا در

گزینش نمایندگان و ...اشراره کررده اسر

و براال ره

چارچوبهای معقرول و منطقري را فرراهم مريکنرد بره

آزاد ارمكي ( )2971بر نقش تبليغات سياسي در رفتار

گونه ای که از نوسرانات شردید رفترار و اعمرال آنهرا

رأی دهي اشاره کرده اس .
بنابراین مي توان گف

کاسته ميشود .تاثير گذاری متغير تحصيالت بر رفترار

شرک

مردم در انتخابرات

انتخاباتي طبعاي در اوامعي که از سطح سواد و آگاهي

تح

باالتری بر وردارند بيشتر از دیگر اوامرع اسر  .در

نوع اصي از رفتار را ایجاد ميکند کره بره آن رفترار

اوامع در حال توسعهای مانند کشور ما هم ایرن امرر

انتخاباتي گویند .در نوع رفتار انتخاباتي مردم ایران نيز

در سالهای ا ير به دنبال افرزایش سرطح تحصريالت

عوامررل زیررادی موثرنررد .از ویژگرريهررای درونرري و

به صروص در مقراطع دانشرگاهي تراثير يرر قابرل

شخصيتي اامعه ایراني گرفته تا فضای کلي حاکم برر

انكاری را بر رفتار افراد در امر انتخابات داشرته اسر

کشور همه در نوع این رفتار موثرند .هم چنين تجربره

و مطمئناي تاثير این متغير در آینده ميتوانرد چشرمگير

ناموفق نهادهایي چون احزاب در شكل دهي به رفترار

تر هم باشد.

تأثير عوامل مختلفي قرار دارد و در هر برهرهای

انتخاباتي مردم ایران مواب کاهش مشارک

سياسري

نتایج پژوهش در ارتباط نظرری برا دیردگاههرا و

مردم شده و در ياب نهادهای سياسي عناصر دیگری

نظریات مطر شده گویای پيوند منطقري برين سرطح

در مشارک

سياسري و رفترار رای دهري مرردم ترأثير

نظری پژوهش و سطح تجربري آن اسر  .بره عنروان

گذار بودند .گاه نيز این رفتار پنهان ميماند و بروز آن

نمونرره آنرردره زیگفریررد 2یكرري از طررر داران نظریرره

در زمان انتخابات نروعي شرگفتي را در اذهران پدیرد

اامعررهشررنا تي ،معتقررد اس ر  :متغيرهررایي همچررون

ميآورد .اعتقاد به پيش بيني ناپذیری رفترار انتخابراتي

مذهب ،سن ،طبقات ااتماعي و امثال آن هسرتند کره

مردم ایرران نيرز از همرين ارا سرچشرمه مريگيررد.
بنابراین در مطالعه رفتار انتخاباتي مردم ایران بایرد بره

1 Andre Siegfried

همرره متغيرهررای مرروثر در آن از املرره تفرراوتهررای
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