تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی با نگاهی به ایران
دکتر سید جواد امام جمعه زاده*
جواد کرمی راد**
چکیده
مشارکت انتخاباتی به عنوان یکی از گونههای مهم مشارکت سیاسی ،جایگاه ویژهای در
مباحث جامعهشناسی سیاسی به طور عام ،و جامعهشناسی انتخابات به طور خاص دارد .تحلیل
رفتار انتخاباتی یکی از کار ویژههای اساسی جامعهشناسی انتخابات است که پژوهشگران تاکنون
با مطالعه انتخابات گوناگون توانستهاند الگوهای متعددی در تحلیل رفتار انتخاباتی ارائه دهند.
مطالعه رفتار انتخاباتی خاص با توجه به الگوهای ارائه شده در این باب ،کار محقق را نظاممند و
تا حدی آسان میگرداند .با این حال ،گرچه پدیده «انتخاب» به مفهوم سیاسی امروزی ،پدیدهای
است نوین و خاستگاه تمدنی در غرب دارد ،اما تاکنون در مقایسه با پدیدههای دیگر همچون
«انقالب» مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار نگرفته است .در حالی که ،هر ساله شاهد انتخابات
متن ّوع و متعدد در نقاط مختلف جهان هستیم ،اما در مقایسه با پدیده انقالب که به ندرت اتفاق
میافتد ،دارای ضعفهای عمده نظری و بررسی کالن است .افزون بر این ،متأسفانه منابع فارسی
در این باب نیز بسیار اندک است .کتابهایی که در زمینه جامعهشناسی سیاسی به فارسی تألیف
و یا حتی ترجمه گشتهاند یا اساسا به این بحث نپرداختهاند و یا بسیار اندک و گذرا به آن اشاره
کردهاند .در این پژوهش با بررسی ادبیات موجود رویکردها و نظریه های مختلف در زمینه رفتار
انتخاباتی مورد کند وکاو قرار می گیرد .سپس عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی در ایران پس از
انقالب اسالمی تجزیه و تحلیل می شود.
واژگان کلیدی :مشارکت سیاسی ،انتخابات ،رفتار انتخاباتی ،رأی دهی.
* دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
**دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
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مقدمه
رفتار انتخاباتی به عنوان یک واکنش سیاسی بیانگر درجه ای از مشارکت سیاسی مردم
در نظام اجتماعی است ،رفتار انتخاباتی زمینه ای است که براساس آن می توان هویت
سیاسی افراد را به صورت علمی مورد مطالعه قرار داد ،رفتار انتخاباتی افراد جامعه که
براساس فهم سیاسی آنان و تفسیر آن فهم انجام می گیرد به نوعی می تواند در جهت
حمایت ،اصالح و تغییر بنیادی نظام اجتماعی صورت پذیرد.رفتار انتخاباتی مردم ،از
مهمترین وجوهی است که نوع جامعه سیاسی را معلوم میسازد و چگونگی ساختار کلی
آنرا تبیینمیکند(عیوضی .)35 :1382،به طور کلی عوامل بسیاری بر رفتار انتخاباتی تاثیر
گذار است ولی در این میان نقش برخی عوامل کمتر وبرخی دیگر از ارزش تاثیر گذاری
بیشتری برخوردار است .تاثیر گذاری این عوامل امری ثابت نیست بلکه امری متغییر است
و در زمانها و مکان های گوناگون نتایج متفاوتی را در پی دارد .بنابراین مجموعه ای از
عوامل موجب تغییر نگرش انتخاباتی افراد می شود.
برای تغییر نگرشها سه استراتژی وجود دارد :الف)تغییر پاداشها و هزینهها ،ب)
مواجهه مستقیم با موضوع نگرش ،ج)درخواستهای اقناعکننده ،برای تغییرنگرش
انتخاباتی مخاطبان سه هدف میتوان برشمرد :الف)مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در
انتخابات ،ب)آگاهی دادن به شهروندان در مورد معیارهای کاندیداها و برنامههای اصلح،
ج)تغییر نگرش شهروندان نسبت به یک برنامه یا کاندیدا؛ برای دسترسی به سه هدف
مذکور میباید منظومههای نگرشی مخاطبان در زمینه انتخابات را شناخت .جمع این
عناصر و تأثیر آنها بر یکدیگر ،رفتار انتخاباتی شهروندان را به همراه دارد که با شناسایی
آنها و تعیین میزان تأثیر آنها ،میتوان تغییرات را در نگرشها ایجاد کرد(سبیالن
اردستانی.)139 :1384،
الگوها و نظریه های تحلیل رفتار انتخاباتی
از نیمه دوم قرن بیستم پژوهشگران علوم سیاسی کوشیده اند عوامل موثر بر مشارکت
سیاسی را مورد بررسی قرار دهند.مطالعات گذشته در حوزه مشارکت سیاسی اغلب روی
رأی دادن تمرکز می کنند وآن را اساس حقوق دموکراتیک هر شهروندی در نظر می
گیرند(امام جمعه زاده و دیگران  .)16 :1389،آنچه بدیهی به نظر میرسد این است که علل
و عوامل متعددی در مشارکت سیاسی به طور عام و مشارکت انتخاباتی به طور خاص تاثیر
گذار است و هیچ نظریه ای به تنهایی نمی تواند عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی را توضیح
دهد .تعیین دقیق وبر شمردن عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی امری ظریف و پیچیده است
که عوامل متعدد و متنوعی در آن دخیل هستند .عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی را به لحاظ
تحلیلی می توان در پنج نظریه هویت حزبی ،ایدئولوژی مسلط ،جامعه شناسی سیاسی،
روانشناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی در دو سطح خرد وکالن مورد تجزیه وتحلیل قرار
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داد.
نظریه هو ّیت حزبی
نظریه هویّت حزبی به عنوان اولین نظریه رفتار انتخاباتی ،مبتنی بر دلبستگی روانشناختی
مردم به احزاب است .در این نظریه رأیدهندگان انسانهایی هستند که با یک حزب هویّت
مییابند .بنابراین« ،وابستگی حزبی» مهمترین متغیر تبیین آراء رأیدهندگان میباشد .این
نظریه تأکید فراوان بر جامعهپذیری سیاسی اولیه دارد؛ بدین معنا که خانواده ابزار مهمی
است که از طریق آن وابستگیهای سیاسی درست میشود و بعدها به وسیله عضویت
گروهی و تجارب اجتماعی تقویت میشود.
مهمترین شاخصههای این نظریه عبارتند از:
 -1فرد نقش کمرنگی دارد.
 -2وابستگی حزبی» بسیار مؤثر است.
 -3تبلیغات انتخاباتی چندان تأثیری ندارد.
 -4رأی افراد «موروثی» است(رضوانی.)151 :1386 ،
بر اساس این نظریه وابستگی حزبی در طول زمان کمتر تغییر می کند .افراد احساس
نزدیکی وتعلق با احزاب می کنند و به آن کاندیدا و نامزدی رای می دهند که حزب
معرفی می کند  .بر اساس این نظریه ،احزاب جایگاه ویژهای دارند ،و تبلیغات انتخاباتی
چندان تأثیری در تغییر گرایشهای مردم ندارد؛ چراکه مردم پیش از انتخابات دارای
علقههایی عاطفی با احزاب مورد عالقهشان میباشند و از اینرو ،هر نامزدی که از سوی
حزب محبوب معرفی گردد ،طرفداران به آن رأی خواهند داد و اساسا خواسته حزب»،
خواسته رأیدهنده نیز میباشد .بر پايه اين نظريه ،هويت حزبي وجود رأيدهندگان شناور
را در نظام سياسي كاهش ميدهد و رفتار انتخاباتي را پيشبيني ميكند .وجود احزاب
سياسي ريشه دار و قدرتمند از متغيرهاي سياسي است كه مي تواند بسيج تعدادي بيشتر
از شهروندان را به همراه داشته باشد و بسياري را به پاي صندوق هاي راي بكشاند احزاب
سياسي مي توانند با تبليغات سازمان دهي شدة خود صحنه هاي انتخابات را گرمي بخشند
و توجه عموم را به اهميت آن جلب نمايند .البته اين در صورتي است كه احزاب ريشه
در ستيزها و شكاف هاي اساسي موجود در بطن جامعه داشته حامل ستيزهاي ساختاري
برخاسته از متن جامعه باشند .البته پژوهشگراني چون فرانكلين ( ) Franklinمدعي
شدهاند كه دوران وابستگي حزبي به پايان رسيده است(ایوبی.)107 :1377 ،
نظریه ایدئولوژی مسلط
به نظریه ایدئولوژی مسلّط ،به عنوان نظریه رادیکال رفتار انتخاباتی نگریسته میشود.
بر اساس این نظریه ،هرچند افراد خود انتخاب میکنند ،اما انتخابهای فردی با کنترل
ایدئولوژیکی شکل میگیرند .در ایدئولوژی مسلّط ،انتخاب تحت تأثیر آموزشی است
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که حکومت میدهد و حتی باالتر ،تحت تأثیر رسانههای گروهی است(رضوانی:1386 ،
 .)154مهم ترین شاخص این نظریه اینست که انتخاب فردی به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی
مسلط و رسانه های گروهی قرار دارد .رسانه های گروهی نقش اساسی را در این نظریه
بازی می کند .مک کومبز( )Mac kombzو شاو( )Shaovدر مطالعاتی که درباره
نقش رسانه ها در مبارزه انتخاباتی به عمل آوردند ،نشان دادند آنچه در نظر رای دهندگان
مهم ترین موضوع ها برای تصمیم گیری درباره نامزدهای انتخابات تلقی می شود،کم
و بیش همان موضوع هایی است که رسانه های جمعی برجسته سازی کرده اند(امامی،
 )68 :1388اين نظریه معتقداست تبليغات رسانههاي گروهي به خصوص تلويزيون در
تعريف واقعيات بسيار تعيين كننده است.
تلویزیون و انتخابات
دست اندركاران رسانه هاي جمعي با به كارگيري جديدترين تكنولوژي هاي خبري و
فنون متقاعدسازي ،زمينه تغيير افكار و عقايد عمومي را فراهم كرده و با به دست گرفتن
سرنوشت افكار عمومي آرا و افكار و اخبار را منعكس ،تقويت و حتي خاموش مي كنند.
از سال  1959پديدهي جديدي به نام تلويزيون رفتار رأيدهندگان را به شدت تحت تأثير
قرار داده است .امروزه در مبارزات انتخاباتي يكي از مهمترين و اساسيترين وسايلي كه
گروههاي انتخاباتي براي دستيابي به اهداف خود مورد استفاده قرار ميدهند تلويزيون
است و «كسي كه تلويزيون را تصاحب كند ،كشور را تصاحب كرده است» (اشتريان،
 .)98: 1373در سال 87 ،1992درصد از مردم اظهار كردند(در آمريكا) كه قبل از شروع
مبارزات انتخاباتي ،حداقل روزي يك بار به اخبار تلويزيون گوش فرا مي دهند كه اين
ميزان در طول دوران انتخابات به 83درصد ميرسد .همچنين 88درصد مردم پوشش
تلويزيون بر انتخابات را بسيار خوب يا تا اندازهاي خوب ارزيابي ميكنند (كاواناك،
 .)149 :1379مهم ترین اثر تلویزیون تمرکز گرایی تبلیغات وتوده ای شدن آن است.
تلویزیون موجب شد شعارهای محلی بیشتر جای خود را به شعارهای کلی دهد .هم چنین
تلویزیون توانست موجب توده ای شدن امر تبلیغات شود و احزاب را وادارد تا در تبلیغات
خود از شیوه های مردم پسند یا شاید بتوان گفت عوام پسند استفاده کنند(ایوبی:1379 ،
.)149
ارتبا طات الکترونیک و رفتار رای دهی
عالوه بر تلویزیون ،ماهواره ،رایانه و اینترنت نیز هر کدام بر رفتار انتخاباتی تاثیر گذار
هستند .به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در انتخابات از سال  1988در ایاالت متحده
آغاز شد و از آغاز سال 1990در بسیاری از کشورهای دیگر رواج یافت .امروزه به لحاظ
تاثیر بر رفتار انتخاباتی ،اینترنت را از برخی جهات می توان رسانه برتر نامید .اینترنت رسانه
ای همه گیر ،همه جایی ،همه مکانی و فرا زمانی است .موج گسترش اینترنت و فناوری
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های جدید ارتباطی هم زمان با غرب بسیاری از کشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته
است .نمونه های بارز آن در انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران قابل رویت است.
این انتخابات تاثیر رسانه های دیجیتال را بر رفتار انتخاباتی نشان داد(عیوضی:1388 ،
 .)170نتایج مطالعات نشان می دهد که اینترنت بر در گیر شدگی و مشارکت کاربران در
انتخابات ،تمایل آن ها به رای دهی وتشویق دیگران به رای دادن از طریق پیام نگار تاثیر
خوبی داشته است .کارتز( )kartzدر مطالعه خود درباره اینترنت ومشارکت شهروندان
بیان می دارد که آن دسته از شهروندان ایالت متحده که در منزل به اینترنت دسترسی
دارند( 55درصد) 12 ،درصد بیشتر از دیگران است(سردارنیا .)200 :1388 ،شواهد حاکی
از آن است اینترنت بیشتر بر گروه سنی 25تا ،45افراد تحصیل کرده دانشگاهی و فعاالن
سیاسی با تجربه قبلی تاثیر بیشتری دارد و بر دیگر گروهای سنی ،بیسوادان وافراد کم
عالقه به سیاست تاثیری نداشته یا این تاثیر گذاری ضعیف بوده است.
الگوی روانشناسی سیاسی
روانشناسان ویژگی های روانی افراد را عامل تعیین کننده سطح مشارکت آنان در
فعالیت ها تلقی می کنند .به اعتقاد آنان افراد انسانی ویژگی های شخصیتی و روانی
مختلفی دارندکه برخی از آن ها آنان را مستعد و عالقمند به مشارکت سیاسی می کند و
برخی دیگر آن ها را از مشارکت سیاسی منفعل و منصرف می گرداند(کالنتری:1384 ،
 .)275ورود روانشناسی به قلمرو سیاست مربوط به زمان حاضر نیست اما جهش روانشناسی
سیاسی و به عبارت بهتر تحلیل مسایل سیاسی از دیدگاه روانشناسی به دهه  1930بر می
گردد(نقیب زاده .)115 :1385 ،این روش تحلیلی بر خالف نگرش جامعه شناسانه ،بیشتر
بر ویژگی های فردی و انگیزه های شخصی تاکید دارد و کمتر به تعلقات گروهی و
اجتماعی رای دهنده توجه می شود .در رویکرد روانشناختی به مشارکت سیاسی مفاهیمی
از قبیل اثر بخشی سیاسی و عزت نفس دارای اهمیت هستند که در ذیل این دو مفهوم
مورد بررسی قرار می گیرند.
اثر بخشی سیاسی
اثر بخشی سیاسی نگرشی است که در اثر آن فرد احساس می کند با مشارکت سیاسی
خود بر فرایندهای سیاسی اثر گذاشته و بر آن ها کنترل و نظارت می کنند .رابرت
دال( )Robert Dahlمعتقد است هر چه احساس اثر بخشی سیاسی فردی کمتر باشد،
مشارکت سیاسی او کمتر خواهد بود .وی این احساس را اعتماد به نفس سیاسی می نامد
و اظهارمی داردکه این قضاوت درباره عدم کارای ی سیاسی فرد چه واقع بینانه باشد یا
نباشد به شهروندان این را القا می کند که مسئوالن توجهی به افرادی مانند آن ها ندارند
و آن ها نمی توانند در فرایند سیاسی اثر بگذارند( .)Dahl, 1984: 99بنابر این می توان
گفت افرادی که احساس اثر بخشی سیاسی نمی کنند در انتخابات شرکت نمی کنند .
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عزت نفس
گرین وارد( )Green Wardو برکلر( )Brklrعزت نفس را شامل احساس خوشایند
داشتن درباره خود ،دوست داشتن ،دوست داشته شدن ،رفتار خوب دیگران با فرد،
احساس موفقیت ،احساس توانایی و راحتی در رهبری و تاثیر گذاشتن بر دیگران می
داند(مسعودنیا .)156 :1380 ،روانشناسان اجتماعی معتقدند افرادی که از میزان باالیی
از عزت نفس برخوردارند تمایل بیشتری به مشارکت در مسائل اجتماعی و سیاسی که
رای دادن نیز یکی از نمودهای اصلی آن است دارند و کسانی که از عزت نفس پائین
برخوردارند گوشه گیر و بی تفاوت نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی هستند .عالوه
بر مفاهیم فوق در ذیل به مهم ترین دیدگاه های روانشناختی در زمینه رفتار انتخاباتی
پرداخته می شود.
نظریه رابرت دال
نظریه رابرت دال در زمینه مشارکت سیاسی به ویژه مشارکت انتخاباتی به کار گرفته
شده است .الگوی رابرت دال بر مبنای تفکر هزینه-فایده شکل گرفته است .خالصه
نظرات دال بدین شرح است:
 -1هرگاه شخص بین شقوق پیش روی خود تفاوت های بارزی احساس نکند و به آن ها
اهمیّت ندهد ،کمتر به سیاست خواهد پرداخت .به تعبیر دیگر ،هرگاه شخص تص ّور کند
که در صورت انتخاب هیچ چیز عوض نخواهد شد ،تمایل به مشارکت نخواهد داشت.
 -2هرگاه انسان فکر کند که نمیتواند در سیاست منشأ اثر گردد و ضمن درگیری و عمل
سیاسی نتواند منشأ تغییراتی گردد( ،احساس عدم کارایی) بیتفاوتی خواهد شد.
متوجه شوند که پاداش حاصل از درگیری سیاسی از
 -3هرگاه مردم در ارزیابی خود
ّ
پاداشهای ناشی از ف ّعالیتهای دیگر ناچیزتر است خود را کمتر درگیر سیاست میکنند
 -4هرگاه مردم معتقد باشند که بدون مداخله آن ها هم اقدامات سیاسی رضایت آنها را
جلب میکند احتمال مشارکت آنها کمتر میگردد.
 -5هرگاه شخص ببیند که دانش او محدودتر از آن است که بتواند با دخالت در سیاست
به کارایی کافی برسد ،ترجیح میدهد در انزوا بماند.
 -6وباالخره هرچه مشکالت وارد شدن درسیاست بیشتر باشد احتمال مشارکت
کمترخواهدبود(دال.)140-130 :1364 ،
نظریه اینگلهارت
اینگلهارت( )Aynglhartمعتقد است رفتار رای دهی افراد بر مبنای این که در
کجای سلسله مراتب نیازها قرار داشته باشند تعیین می شود .به این ترتیب ،قشرهای مرفه
باید به گروه های سیاسی دارای اهداف فرهنگی و گروهای کم درآمد باید به گروه
هایی با اهداف اقتصادی رای دهند(دارابی .)337-336 :1388 ،در واقع اینگلهارت در
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پی بسط اندیشه مازلو( )Mazloاست .اینگلهارت تغییر شرایط اقتصادی ،اجتماعی در
اروپای پس از جنگ را علت تغیییرات اساسی نسل پس از جنگ جهانی دوم با نسل
قبل از جنگ میداند .وی با تاکید بر نظریه مازلو در طبقهبندی نیازها و تقدم نیازهای
مادی مانند معیشت و امنیت بر نیازهای فرامادی و عبور از نیازهای مادی به فرامادی پس
از تامین نیازهای مادی ،معتقد است از دهه  60جامعه غربی به سطح مطلوبی از تامین
نیازهایمعیشتی و به ویژه امنیتی رسید و بر اساس فرضیه کمیابی در نسل جدید ،گرایش
به ارزشهای فرامادی شدت گرفت .بر اساس فرضیه کمیابی اولویتهای فرد ،بازتاب
محیط اجتماعی اقتصادی وی است .شخص بیشترین ارزشها را برای آن چیزهایی قائل
میشود که عرضه آنها نسبتا کم است .البته این گرایش به تدریج در سایر گروههای سنی
نیز با کاهشی کم و بیش نسبت به جوانان جریان یافت و پس از 10الی  15سال پس از آن
که جوانان نقشهای مهم در جامعه یافتند ،جایگزینی ارزشهای فرامادی به جای مادی
به پدیدهای رایج تبدیل شد .از نظر اینگلهارت ،مسئله شکاف نسلی صرفا در اواخر دهه
 1960و اوایل دهه  1970اهمیت داشت و ناشی از گذر جامعه از یک سطح از نیازها به
سطح دیگر آن در اثر شکوفایی اقتصادی بود(معید فر.)62 :1383 ،
دیدگاه مکتب شیکاگو
بر طبق این دیدگاه مجموعه نیروهای اجتماعی وسیاسی در درون فضای سیاسی
تعیین کننده کنش رأی دهی هستند .مجموعه عناصر فضای سیاسی نیز عبارتند از :رای
دهنده،کاندیدا و ویژگی های خاص آن ها از قبیل وابستگی حزبی ،قومی و قبیله ای و
نظرات کاندیدا در باب مسائل مختلف ونیازمندی های درونی فرد(صفری.)45 :1389 ،
از دید مکتب شیکاگو ویژگی های رای دهنده،گروهی که بدان تعلق دارد ،ویژگی هایی
که فرد به افراد و گروه های سیاسی حاضر در میدان سیاست نسبت می دهد و انباشته ای
از تجربه گذشته فرد در میدان سیاسی ،تعیین کننده رفتار رای دهی است .همچنین از
منظر این دیدگاه ويژگيهاي رأيدهندگان ،تجربه شركت در انتخابات قبلي و احساسي
كه از نتيجه اين مشاركت حاصل شده است ،به عالوه ارزيابي نگرشياي كه درباره نظام
سياسي و عملكرد آن و نخبگان آن دارند ،رفتار رأيدهي را تعيين ميبخشد(بشيريه،
.)12 :1386
اين مكتب بر بررسي و شناسايي فرد در مطالعه رفتار رأيدهي تأكيد فراوان دارد .مث ً
ال
گفته ميشود افراد برونگرا بيشتر از افراد درونگرا در انتخابات شركت ميكنند.
الگوی اقتصاد سیاسی
اهمیت اقتصاد بر سیاست وتاثیر گذاری مسایل اقتصادی بر مسایل سیاسی را کمتر کسی
انکار کرده است .این تاثیر گذاری امری نسبی است و میزان آن از جامعه ای به جامعه
دیگر فرق می کند .اقتصاد بر سیاست و قدرت تاثیری شگرف دارد .همان طور که جامعه
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شناس آمریکایی رایت میلز( )Wright Millsعقیده دارد «منشا و اساس تداوم قدرت،
ثروت و امتیازات مالی است»(روریش .)47 :1372 ،اقتصاد ،ملموسترین موضوع برای
تمامی انسانها است ،پیش در انتخابات میتواند نقش قابل مالحظهای را ایفا کند .در اکثر
کشورهای پیشرفته،کاندیداها ریز برنامههای خود و میزان تأثیرات اقتصادی آن بر زندگی
تک تک شهروندان را ارائه میکنند و هرشهروندی میداند که اگر کاندیدای خاصی
انتخاب شود زندگی اقتصادی وی دارای چه تحوالتی خواهد شد و به تبع شهروندان با
توجه به عالیق اقتصادی خود کاندیدایی را انتخاب میکنند که بیشترین نیازهای اقتصادی
وی را بر آورده سازد .در این بین اقتصاد انتخابات رفتار دولت ،احزاب و افراد را در حوزه
انتخابات مورد بررسی قرار می دهد .گود هارت( )Good Hartو بنسلی()Pencli
 1970وکرامر( Kramer) 1971از پیشگامان تحلیل تاثیر اوضاع اقتصادی بر رفتار
انتخاباتی بودند(اینگلهارت .)16 :1373،نظریات مختلف در زمینه الگوی اقتصاد سیاسی
در دو سطح قابل بررسی است -1.سطح خرد -2سطح کالن
سطح خرد
الگوی انتخاب عاقالنه
مدافع برجسته این نظر ،آنتونی داونز است .او انسانی محاسبهگر و عقالنی را مطرح
میکند که میکوشد هزینهها را به حدّاقل و منافع را به حدّاکثر برساند و در سیستمی
عمل میکند که در آن احزاب برای بیشینه کردن رأی ف ّعالیت میکنند(کالنتری:1384 ،
 .)5انگیزه احزاب صرفا رسیدن به قدرت است و بدین علت با تغییر در خط مشی های
سیاسی خود برای به دست آوردن رای به رقابت می پردازند(.)Downs, 1957: 50
آنتونی داونز( )1957درکتاب خود تحت عنوان«نظریه اقتصادی دموکراسی»نظریه ای
فایده گرایانه ازمشارکت ارائه می کند که محدود به رفتار رأی دادن است که درآن فرد
پس از محاسبه اقتصادی و منافع فردی خود تصمیم می گیرد ،رأی بدهد یا نه .او یک فرد
محاسبه گر اقتصادی را مطرح می کند که می خواهد ،هزینه ها راکاهش داده و به حداقل
برساند و منافع را به حد اکثر و در سیستمی عمل می کند که به قول خود او احزاب برای
به حداکثر رساندن رأی فعالیت می کنند و شهروندان به طور عقالنی رفتار می کنند .داونز
استدالل می کند در انتخاباتی که حوزه انتخابی آن بزرگ است و فرد باید تعداد زیادی از
کاندیداها را انتخاب کند ،تعداد شرکت کنندگان معموال کمتر از وقتی است که او فقط
باید یک فرد را انتخاب کند ،دلیلش این است که در چنین مواقعی درک منافع واقعی
برای او دشوارمی شود؛ زیرا پیش بینی نتیجه دشوارتر است .در انتخابات مهمی که درآن
مبارزات شدید است و مسائل به روشنی تعریف شده اند ،معموال تعداد شرکت کنندگان
بیشتراست .نظریه انتخاب عقالیی در صدد است با پر رنگ کردن نقش افراد مستقل
رفتار انتخاباتی را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد .دراین نظریه «تبلیغات انتخاباتی» نقشی
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بسیار تعیینکننده ،حساس و مؤثر در جذب آرای مردم بازی میکند؛ چراکه افراد به
صورت مستقل بوده و گرایش آنان از قبل تعیین شده نیست .رأیدهندگان سعی میکنند
از میان تبلیغات نامزدها ،به نامزد و برنامهای رأی دهند که منافع آنان را به خوبی تامین می
کند(رضوانی.)152 :1386 ،
دیدگاه انتخاب عاقالنه اصالح شده
مطابق با این رویکرد آنچه باعث بروز رفتار انتخاباتی و رای دادن شهروندان می شود
برداشتی از میزان تحقق منافع و ابراز خود است .به عبارتی دقیق تر رای دادن برای تحقق
منافع شخصی و بیان خود است .بیان خود میزان تمایل فرد برای ابراز وجود در عرصه
اجتماعی را ارائه می کند .طبق این دیدگاه اگر رای دادن منجر به هیچ گونه احساس
قدرتمندی در تاثیر گذاری بر سرنوشت فردی و اجتماعی ،یا احساس اهمیت داشتن
نظر شخصی برای نظام سیاسی نشود ،بیان خود یا احساس قدرت محقق نمی شود .به
این ترتیب هر گونه احساس بی قدرتی در عرصه اجتماعی و سیاسی ،به عدم تمایل به
مشارکت سیاسی منجر می شود(دارابی.)69 :1388 ،
سطح کالن
بر اساس تئوريهاي كالن انتخاباتي ،اکثر علمای اقتصاد سیاسی و دانشمندان علوم
سیاسی بر این باورند که در بسیاری از کشورهای جهان سیاستمداران و مقامات سعی
می کنند با به کار گیری سیاست های اقتصادی مناسب قبل از برگزاری انتخابات شانس
انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و بدین ترتیب بتوانند تا حدود زیادی منافع خود و
احزاب خود را تامین کنند .در ادبیات اقتصاد سیاسی این دیدگاه به اختصار تحت عنوان
سیکل تجاری –سیاسی نامیده می شود(اصغرپور و نصراللهي.)104 :1384 ،
سیکل تجاری سیاسی بر اساس رفتار متقابل رأی دهندگان و دولت ،نوسانات اقتصادی
را توضیح می دهند .بر اساس این نظریه ،در تحلیل الگوی رفتاری رأی دهندگان عوامل
اقتصادی نقش به سزایی دارند و دولت ها تالش می کنند که با اتخاذ سیاست های
اقتصادی متفاوت ،رضایت رأی دهندگان را افزایش دهند .نتایج تحقیقات متفاوت نشان
می دهد متغیر های اقتصادی نظیر تورم ،بیکاری ،رشد اقتصادی،کاهش مالیات ها و غیره
تاثیر به سزایی در جلب رضایت رأی دهندگان و در نتیجه انتخاب مجدد کاندیدا ها دارد.
اگر یک مسئول سیاسی بتواند تورم یا بیکاری کشور خود را کاهش دهد ،تمایل مردم
برای رأی دادن به او در انتخابات بعدی افزایش می یابد .به عبارت دیگر در این رابطه
نوعی تابع محبوبیت تعریف می شود .به عنوان مثال در فرانسه بر مبنای این تابع محبوبیت،
افزایش یک درصد تورم کشور معادل کاهش 2درصد محبوبیت رئیس جمهور تلقی
می شد و افزایش یک درصد نرخ بیکاری به معنای کاهش  3/2درصد در محبوبیت وی
بود(دادگر.)2 :1384 ،
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در سطح کالن معموال اقتصاد دانان سیاسی ،عامل وقوع بی ثباتی های اقتصادی را به
عوامل غیر اقتصادی یا بهتر بگوئیم عوامل سیاسی نسبت می دهند .اقتصاد دانان سیاسی
تالش کردند با ارائه نظریه هایی مانند سیکل تجاری سیاسی عوامل غیر اقتصادی یا به
عبارتی عوامل سیاسی را شناسایی کنندکه عامل بی ثباتی در اقتصاد کالن بودند .اساس
استدالل در سیکل تجاری سیاسی این بود که سیاستمداران حاکم در زمان های نزدیک
به انتخابات سیاست های اقتصادی را بر می گزینند که با ایجاد رونق اقتصادی شانس آنها
را برای انتخاب مجددشان افزایش می داد .سیکل تجاری سیاسی دو بخش عمده دارد:
بخش اول رفتار مقامات سیاسی حاکم وبخش دوم رفتار رأی دهندگان.
تا آنجا که به رفتار مقامات سیاسی حاکم مربوط می شد این رفتار بر سه فرض استوار
می شد )1مقامات سیاسی حاکم تمایل دارند تا بار دیگر انتخاب شوند )2آنها قادرند در
انتخابات دستکاری کنند )3آنها این دستکاری را بنا به دالیل انتخاباتی ،یعنی پیروزی در
انتخابات انجام می دهند .از طرفی دیگر تا آنجا که به رفتار رای دهندگان مربوط می شود
این رفتار مبتنی بر سه فرض بود )1رای دهندگان در انتخابات صرفا منافع اقتصادی شان
را لحاظ می کنند )2آن ها با رای خود مقاماتی را که در راستای منافع آنها قرار گیرند
پاداش ومقاماتی که علیه منافع اقتصادی آنها عمل کنند ،تنبیه خواهند کرد )3.آنها در
فرایند ارزیابی و قضاوت عملکرد اقتصادی مقامات سیاسی گذشته نگر هستند و گذشته
نگری آنها هم عمق زمانی محدودی در حد یک سال تا دو سال دارد(حاتمی:1388 ،
.)147-146
بر اساس نظريه چرخههاي اقتصادي ،هر چرخه داراي دوران رونق ،اوج ،ركود و
بحران است .چرخههاي اقتصادي ساز و كار اقتصاد و انتخابات را از سه زاويه مورد
بررسي قرار ميدهد.
 -1اثر وضعيت اقتصادي قبل از انتخابات بر رأي مردم
- 2تعيين زمان انتخابات بر اساس دورههاي اقتصادي
 -3ايجاد چرخههاي اقتصادي مثبت قبل از برگزاري انتخابات توسط دولت موجود
(احمدي.)79 :1384 ،
دسته بندی های متعددی پیرامون سیکل های تجاری -سیاسی وجود دارد .در یک
دسته بندی کلی مباحث مربوطه را در دو رویکرد کلی به شکل زیر می توان تقسیم
کرد.
رویکرد اول :این مدل نخستین بار توسط نورد هاوس( )Nord Houseدر سال 1975
مطرح گردید و در ادبیات سیکل های تجاری به روش فرصت طلبی معروف است .اساس
بحث این مدل این است که :متصدیان امور مملکتی در صددند که با توجه به حافظه ی
کوتاه مدت رأی دهندگان ،سیاست هایی در سال های نزدیک به انتخابات اتخاذ کنند

www.noormags.ir

تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی با نگاهی به ایران

19

که وضعیت معیشتی جامعه و عملکرد اقتصادی خود را بهبود بخشند .بنابراین دولت ها
پیش از انتخابات تالش می کنند تا با دست کاری اقتصاد از کانال سیاستهای پولی به
گونه ای رفتار نمایند که مجددا توسط رأی دهندگان انتخاب شوند و در قدرت باقی

بمانند(.)House, 1975: 169-190
عالوه بر نوردهاوس می توان از لیچر( )Lychrنام برد .فرضیه اصلی نوردهاوس این
بود که طی یک دوره ریاست جمهوری به طول چهار سال ،نرخ بیکاری در دو سال اول
افزایش و نرخ تورم کاهش و در دو سال آخر نرخ بیکاری کاهش و نرخ تورم افزایش می
یابد .فرضیه لیچر بر عکس نوردهاوس بر این اصل استوار بود که طی یک دوره ریاست
جمهوری به مدت چهار سال ،نرخ تورم در دو سال اول افزایش و نرخ بیکاری کاهش و
در دو سال دوم نرخ تورم کاهش و نرخ بیکاری افزایش می یابد (پور کاظمی و دیگران،
.)156 :1386
کوتاه سخن این که مفروضات کلیدی سیکل تجاری سیاسی فرصت طلبانه را این گونه
می توان برشمرد:
 -1سیاستمداران دارای روحیه یکسان میباشند و ترجیح میدهند در قدرت باقی بمانند.
 -2دو گروه کاندیدا وجود دارند .آن که بر سر قدرت است و آن که تالش میکند به
قدرت برسد و وابستگیهای حزبی در این حالت نادیده انگاشته میشود.
 -3رأیدهندگان بیکاری و تورم را دوست ندارند .ایشان به عملکرد اقتصادی دولت
مردان توجه میکنند .آنها روند گذشته را مرور میکنند و به گذشته نزدیک بیشتر
اهمیت میدهند و ترجیحات یکسان دارند.
 -4سیاستگذاران ابزارهای سیاست پولی را تحت کنترل خود دارند(مزینی219- :1385 ،
.)218
در حالی که گونه های اولیه سیکل های تجاری –سیاسی بر سیاست های پولی دولت
تاکید می کردند مطالعات بعدی سیاستهای مالی دولت ها نظیر پرداخت یارانه،کاهش
مالیات ها ،کسری بودجه دولت ،و پرداخت کاال های نقدی را مورد توجه قرار دادند این
دسته از مطالعات ،سیکل های تجاری سیاسی فرصت طلبانه با منشاء مالی نام گرفتند.
رویکرددوم :این مدل اولین بار توسط هیبس( )Hybsدر سال  1977مطرح گردید.
در این مدل فرض شده است که سیستم سیاسی کشور از دو حزب تشکیل شده که هر
کدام برنامه های خاص خود را دارند .این مدل که به مدل حزبی یا پارتیزانی معروف
است ،تالش دارد با تفکیک دولتمردان به دو حزب راست و چپ به بررسی رفتار
آنها برای انتخاب مجدد بپردازد(گرجی واقبالی .)143 :1390 ،هیبس ،تافت( )Taftو
داگالس( )Douglasاستدالل کردند که احزاب چپ ،در صورت پیروزی در انتخابات،
بیشتر سیاست های کاهش بیکاری و احزاب راست در صورت پیروزی ،سیاست های
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کاهش تورم را در پیش می گیرند که در هر حال این جابجایی موجد بی ثباتی در اقتصاد
کالن می شود(حاتمی .)7 :1389 ،فرض اساسی این مدل این است که رأی دهندگان در
خصوص تورم و بیکاری ترجیحات متفاوت دارند و هر کدام از جناح های سیاسی که به
ترجیحات آن ها نزدیک باشند را انتخاب می کنند.
مطالعات تجربی سیکل های تجاری سیاسی
نتایج تحقیقات حاکی از آن ست که سیکل های تجاری –سیاسی یک پدیده شایع و
رایج در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،توسعه یافته و توسعه نیافته است .و در اکثر
کشورها این پدیده وجود داشته و تنها نوع ظهور آن و شدت و ضعف آن در کشورهای
مختلف متفاوت است.
از نخستین کسانی که سیکل های تجاری سیاسی را مورد مطالعه تجربی قرار داده
است فایر( )fairاست .او مطالعات خود را روی ایالت متحده آمریکا متمرکز کرده است.
فایر در این مطالعات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را طی دوره  1976-1916مورد
بررسی قرار داده است .نتایج این تحقیقات دال بر این است که در سال های انتخابات
تغییراتی در فعالیت های واقعی اقتصادی ظاهر شده است و این فعالیت های اقتصادی
اثرات مهمی بر رأی دادن به رئیس جمهور وقت داشته است .نتایج تحقیقات او نشان می
دهد افزایش یک درصدی در نرخ رشد اقتصادی کشور ،به طور معنی دار رأی رئیس
جمهوری را برای انتخاب مجدد در حدود یک درصد افزایش داده است.
لوئیس( )Louisو بک( )Beckنیز در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که نتایج
مطالعات فایر در مورد امریکا به نوعی در کشورهای انگلستان ،فرانسه ،آلمان غربی ،ایتالیا
و اسپانیا نیز وجود دارد .مادسن( )Madsenنیز در مطالعات خود نتایج مشابهی را برای
دانمارک ،نروژ و سوئد گزارش نموده است(اصغر پور و نصراللهی.)106-105 :1384 ،
نظريههاي جامعهشناسي سياسي
بر خالف نظریات روانشناسانه که بر سطح تحلیل فردی توجه دارند نظريه جامعهشناختي
بر اين مبنا استوار است كه شرايط اجتماعي ،محيطي ،جغرافيايي ،اقتصادي و فرهنگي در
رفتار انتخاباتي افراد مؤثر است .چرا كه بين شرايط اجتماعي افراد و گرايشهاي سياسي
آنها رابطهاي مستقيم وجود دارد .در این نظریه ،فرد به تنهایی فاقد معناست و انگیزهای
او تاثیر چندانی بر رفتار انتخابا تی اش نخواهد داشت .بر این اساس تبلیغات انتخاباتی و
نیز رسانه ها در دوران انتخابات تاثیری بر گزینش رای دهندگان ندارند زیرا هر یک از
رای دهندگان مدت ها پیش از انتخابات گزینه مورد نظر خود را انتخاب کرده است(
 .)Hywood, 2007: 267یکی از طرفداران اصلی نظریه جامعه شناسی سیاسی پل
الزارسفلد است .او می گوید«هر انسان از لحاظ سیاسی همان است که موقعیت اجتماعی
اش تعیین می کند .در واقع خصلت های اجتماعی تعیین کننده تر جیحات سیاسی است
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»(الزارسفلد .)43 :1382 ،جامعه شناسان به عوامل متعددی اشاره می کنند که بر مشارکت
انتخاباتی و شرکت در انتخابات تاثیر گذار است در این پژوهش به تعدادی از این عوامل
اشاره می شود.
درآمد
مطالعات جامعه شناسان بیانگرآنست که میان افزایش درآمد و شرکت در انتخابات
رابطه ای مستقیم وجود دارد .به عنوان مثال لیپست با ارائه داده های تجربی نشان می دهد
که طبقات اجتماعی با درآمدهای باال مشارکت بیش تری از طبقات پایین دارند .وی از
علل تفاوت بین طبقات مختلف را در سیاست های دولتی ،تجربه شغلی ،تماس و ارتباط با
سیاست مداران ،داشتن اوقات فراغت و...را ذکر می کند(.)Lipset, 1963: 214-215
مذهب
اعتقادات مذهبی به این علت رفتار انتخاباتی را تحت تاثیر قرار می دهد که منبع ارزش
های سیاسی و اجتماعی است ،ارزش هایی که به طور مستقیم حمایت های حزبی افراد را
تحت تاثیر قرار می دهد .عقاید الهی درباره اخالقیات و کنش های اجتماعی پسندیده،
اغلب ایدئولوژی های سیاسی افراد و هنجارهای گروهی را هدایت می کند .افرادی که به
اعمال مذهبی سنتی پایبندند –تمایل به انجام مراسم عبادی ،خواندن کتاب مقدس تورات
و انجیل و پای بندی به عبادات روزانه-معتقد ترین وملتزم ترین پیروان تمام سنت های
دینی هستند و در موضوعات فرهنگی همچون هم جنس بازی ،پورنوگرافی و سقط جنین
مواضع محافظه کارانه ای دارند و به احزابی رای می دهند که در این گونه موضوعات
مواضع محافظه کارانه ای اتخاذ می کنند .برای مثال حزب جمهوری خواه در آمریکا در
قبال مسائل فرهنگی یاد شده موضع محافظه کارانه دارد این مواضع مشابه به این منجر می
شود که این افراد به حمایت از حزب جمهوری خواه وکاندیدایش گرایش داشته باشند.
در حالی که افرادی که کمتر دیندارند در قبال این گونه موضوعات فرهنگی لیبرال هستند
و از احزابی حمایت می کنند که در برابر این گونه مسائل موضع لیبرالی دارند .شاهد مثال
آن حزب دموکرات در آمریکاست و این افرا د در رقابت های انتخاباتی وفاداران متعصب
این حزب هستند(طالبان و میرزایی.)41-40 :1389 ،
بررسی تجربی محمد رضا طالبان و مهدی میرزایی در دانشگاه تربیت مدرس نشان
دهنده آن است که میزان دینداری اثر معنا داری بر رفتار انتخاباتی دارد .به این صورت
که میزان دینداری بیشتر به رای دادن به اصولگرایان و مشارکت باالتر در انتخابات منجر
می شود و دینداری کمتر نیز موجب رای دادن به اصالح طلبان و مشارکت کمتر در
انتخابات می شود(طالبان ومیرزایی .)33 :1389 ،همچنین داود رضی در پژوهشی به این
نتیجه رسیده است که میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهورى در استانهایى
که نسبت افراد معتقد به مذهب شیعه اثنى عشرى بیشترى از سایر مذاهب(اهل تسنن و
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مسیحیان و)...بوده ،بیشتر از سایر استانها بوده است .مقایسه استانهاى زنجان و کهگیلویه
و بویر احمد که بیشترین میزان افراد شیعه مذهب را دارند با استانهاى سیستان و بلوچستان،
کردستان و آذربایجان غربى که درصد قابل توجهى از جمعیت آنان را اهل تسنن و سایر
مذاهب تشکیل مىدهند مدعاى این امر است(رضی.) 223 :1380 ،
تحصیالت
در اغلب جوامع سطح تحصیالت افراد رابطه مستقیمی با تمایل آن ها به مشارکت
سیاسی در همه ابعاد آن دارد .با سوادان نوعا آرزوهای بیشتری دارند و از حکومت در
خواست های بیشتری دارند و انگهی دامنه اشتراک سیاسی بی سوادان به احتمال بیشتر
محدود باقی می ماند حال آنکه اشتراک باسوادان ابعاد بیش از پیش گسترده تری به خود
می گیرد(هانتینگتون.)77 :1370 ،
نتیجه تحقیقات کاووس سید امامی و عبد المطلب عبداهلل حاکی از آن است که میان
سطح تحصیالت و مشارکت در انتخابات رابطه پیش بینی شده ای به دست نمی آید.
پاسخگویان زیر دیپلم بیش ترین مشارکت را در مجموع انتخابات داشته اند اما پاسخ
دهندگان دیپلمه کمترین میزان مشارکت را نشان می دهند .لذا نتیجه می گیریم رابطه ای
خطی میان تحصیالت وشرکت در انتخابات (در ایران) وجود ندارد(سید امامی و عبداهلل،
 .)138 :1388بدیهی به نظر می رسد در کشور ایران میان افزایش سطح تحصیالت و
افزایش تمایل به مشارکت سیاسی رابطه ای نمی توان یافت.
جنسیت
بر پایه تحلیل های جامعه شناسانه جنسیت یکی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار انتخاباتی
است .در بحث از مشارکت سیاسی زنان گفته می شود که مشارکت زنان اغلب منفعالنه،
برانگیخته و در سطح توده هاست .ادعاهای جهانی بر این امر تاکید دارند که زنان در
مقایسه با مردان از عالقه کمتری نسبت به سیاست برخوردارند .بر اساس مطالعات موجود
در مورد دموکراسی های غربی مردان بیش از زنان در انتخابات شرکت می کنند(بشیریه،
 .)378 :1382به طور کلی بر اساس پژوهش های موجود ،زنان نسبت به مردان از آگاهی
سیاسی کمتری برخوردارند و در مقایسه با مردان از نظر سیاسی بی تفاوت ترند و یا در
صورت مشارکت در زندگی سیاسی بیشتر از مردان به احزاب راست و محافظه کار
گرایش دا رند .در برخی پژوهش های دیگر نشان داده شده است که رای سیاسی زنان
بالفاصله پس از تغییر رای سیاسی شوهران آن ها تغییر کرده است .همچنین پس از ازدواج
احتمال تغییر رای سیاسی زنان وگرایش آن ها به رای شوهران خود بیشتر است تا عکس
آن .بر اساس پژوهشی دیگر زنان تمایل دارند مانند شوهران خود رای دهند هر چند معموال
محافظه کار ترند .روی هم رفته زن ها نسبت به مردها تا حدودی راست گراترند(فتحی
آشتیانی .)59-58 :1385 ،در اکثر جوامع و در اکثر مواقع مردان بالنسبه بیشتر از زنان در
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امور سیاسى مشارکت داشتهاند؛که این خود معلول عاملهاى متعدد دیگرى است .هرچند
روز به روز ،فاصلهها دراین زمینه کمتر مىشود ،به نظر مىرسد در ایران نیز چنین الگویى
صادق باشد.
جغرافیای انتخابات و محل سکونت
شواهد حاکی ازآن است که محل سکونت(شهر -روستا ،پایین شهر –باال شهر) بر
مشارکت انتخاباتی و نوع رای دهی موثر است .استدالل می شود مناطق پائین شهر بیشتر
جذب سیاست های اقتصادی و مناطق باالی شهر بیشتر جذب سیاست های فرهنگی در
انتخابات می شوند .عامل شهرنشینى نیز از دیگر عواملى است که تأثیر مثبت بر مشارکت
سیاسى و مشارکت در انتخاب دارد .در شهرها امکان ایجاد احزاب ،انجمنها ،سازمانهاى
سیاسى بیشتر از روستاهاست و طبیعتا تأثیر بسزایى بر میزان مشارکت در انتخابات دارد.
دسترسى به وسایل ارتباطى در شهر بسیار بیشتر از روستاست ،دسترسى به وسایل ارتباطى،
انتقال اطالعات و اخبار سیاسى ،اقتصادى و اجتماعى در سطح وسیعى را امکانپذیر
ساخته ،موجب افزایش مشارکت در انتخابات خواهد شد .یکى از عوامل تبیینکننده
تفاوت فعالیت بیشتر سیاسى در مناطق شهرى در مقایسه با مناطق روستایى ،نظم و تشکل
فکرى بیشتر شهرنشینان است که منجر به فعالیت بیشتر اعضاى انجمنها و مؤسسات ادارى
در امور سیاسی می شود .دیگر این که در روستاها به واسطه مشکالت عدیده خود،
فرصت کمترى براى پرداختن به فعالیتهاى سیاسى دارند(رضی.)228 :1380 ،
خانواده
نفوذ مستقم و غیر مستقیم خانواده ،نفوذی دیر پاست .نخستین تجربه مشارکت در
تصمیم گیری های خانواده می تواند احساس کودک را در مورد صالحیت سیاسی
خویش تقویت کند ،مهارت های الزم برای تعامل سیاسی را در وی به وجود آورد و
در سنین بلوغ فرد را به مشارکت فعال در نظام سیاسی تشویق نماید(آلموند و دیگران،
 .)63 :1381گرایش سیاسی پدر و مادر اغلب به فرزندان منتقل می شود و فرزندان به همان
حزب یا گروهی متمایل می شوند که والدین آن ها عضو آن بوده اند .برنارد برلسون و
همکارانش تخمین می زنند که در میان بزرگساالن نود درصد از کسانی که رای می دهند
همان کاندیدایی را بر می گزینند که والدینشان انتخاب کرده اند.
فرهنگ سیاسی
شناختهشدهترین صاحب نظر در زمینه فرهنگ سیاسی و تحلیلهای مربوط به آن،
گابریل آلموند است .پژوهش های آلموند و همکارانش سیدنی وربا()Sidney Verba
و بینگام پاول( )Byngam pavelبا تأکید بر مفهوم اجتماعی شدن یکی از بهترین
پژوهش ها در عرصه تحلیلهای مربوط به فرهنگ سیاسی است .تالش آلموند بر آن
بوده است که برپایه نظام ها ،نقش ها ،اجتماعی شدن سیاسی و وابستگی درونی نظام ها به
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یکدیگر ،فرهنگ سیاسی را تبیین کند .وی در بحث اجتماعی شدن ،میگوید که رفتار
سیاسی ،بهگونه چشم گیر ،برخاسته از اجتماعی شدن سیاسی است؛ بدینسان که در
فرایند اجتماعی شدن سیاسی ،افراد در جامعهای معیّن با نظام سیاسی آشنا میشوند و تا
اندازه زیادی دریافتشان از سیاست و واکنش هایشان به پدیدههای سیاسی تعیین میشود
و به کمک آن ،دانش سیاسی ،ارزشهای سیاسی و باورهای سیاسی را درباره موضوعات
معیّنی کسب میکنند .ازاینرو ،میتوان به روشنی آثار و نمودهای اجتماعی شدن سیاسی
را در رفتارهای گوناگون سیاسی و اجتماعی از رأیدادن گرفته تا پشتیبانی از احزاب
سیاسی و ...دید(عالی زاد .)138 :1384 ،ازطرف دیگر ،هرفرهنگ سیاسی بیانگرتوزیع
خاصی از ایستارها ،احساسات ،ا ّطالعات و مهارت های سیاسی است .مشارکت در
ّ
فرایندهای سیاسی تو ّسط افراد ،در قسمت تمایالت فرایندی مورد بحث قرار میگیرد
که شامل افراد«مشارکتجو»(که آگاه به مسائل سیاسیاند و ضمن مطرح کردن تقاضاها،
حمایت سیاسی خود را در اختیار رهبران قرار میدهند) ،پیرو(که از مقامات و قوانین
منفعالنه اطاعت میکنند و خود را درگیر سیاست نمیکنند) ،و کوچک اندیش(که
اصوال از حکومت و سیاست بیا ّطالعند ،بیسواد و ساکن مناطق دور افتاده هستند)
میشوند (خراسانی.)104 :1374 ،
جامعه پذیری سیاسی
جامعهپذیری سیاسی فرایندی است که طی آن ،انسان ها با سیستم سیاسی در نظام
اجتماعی آشنا میشوند و واکنش خود را در برابر پدیدههای سیاسی تعیین میکنند.
جامعهپذیری سیاسی که در قالب نهادهای اجتماعی و در فرایند زمان صورت میگیرد،
مایهء تکوین شخصیت و تربیت سیاسی انسان ها میشود(ایمان .)14 :1376 ،فر آیند جامعه
پذیری سیاسی موجب اعمال سازمان یافته ی قوانین و مقررات سیستم سیاسی حاکم در
قالب نهادهای اجتماعی می گردد .در فرآیند جامعه پذیری سیاسی اقتدار حاکمیت سیاسی
در راستای مقررات و ارزش های مورد نظر آن جامعه اعمال می شود .یکی از انواع کنش
های سیاسی مردم که به عنوان شاخص مناسبی برای تعیین و تعریف جامعه پذیری سیاسی
و میزان مشارکت سیاسی جامعه در نظام اجتماعی مورد تحلیل اندیشمندان قرار گرفته
رفتار انتخاباتی است .مطالعه و تحلیل رفتار انتخاباتی و ارتباط آن با جامعه پذیری سیاسی
به نوعی مربوط می شود به خصوصیات اجتماعی و اقتصادی رأی دهندگان از یک طرف
و نوع گزینش نامزدهای انتخابات از سوی دیگر.
سن
رابطه میان سن و رفتار انتخاباتی نیز ظریف وپیچیده است .به طور کلی ،گفته می شود
آراء افراد سالخورده متمایل به احزاب محافظه کار و دست راستی است .بررسی های
بسیاری نشان داده است که قشرها ی جوان کمتر به احزاب محافظه کار و میانه رو رای
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می دهند واراءشان بیشتر به احزاب چپ وچپ میانه متمایل است(کتابی.)162 :1384 ،
براساس يافته هاي آماري ،مشاركت انتخاباتي در سنين جواني غالبا كمتر است و به تدريج
كه از نردبان سن باال مي رويم با درصدي باالتر از مشاركت كنندگان مواجه مي شويم اما
پس از رسيدن به سنين باال (حدودا باالي  50سال) بار ديگر شاهد افت محسوس و قابل
مالحظه درصد مشاركت كنندگان هستيم.
طبقه اجتماعی
کلیه عقیده کاوی ها و تمام تجزیه و تحلیل هایی که از انتخابات و یا احزاب به عمل
آمده نشان می دهد که میان انتخاب های سیاسی و سطح زندگی ،همبستگی فراوانی وجود
دارد .البته همه ثروتمندان در یک سو و همه تهیدستان در سوی دیگر قرار نگرفته اند ولی
قسمت اعظم متمول ها در یک سویند و بخش بزرگی از فقرا در سوی دیگر(دوورژه،
 .)110 :1386در آمریکا اعضای طبقه متوسط غالبا به حزب جمهوری خواه وفا دارند و
افراد طبقه پایین به دموکرات ها .در جمهوری اسالمی ایران هم به نظر می رسد طبقات
باال و متوسط بیشتر به جناح اصالح طلب و طبقات پایین بیشتر به جناح اصولگرا متمایل
هستند .تا آن جا که به بحث رفتار انتخاباتی مربوط می شود ،جامعه شناسان سیاسی بر
این عقیده اندکه طبقات مرفه و باالی جامعه در فرایند انتخابات بیشتر جذب سیاست های
فرهنگی می شوند در حالی که طبقات فقیر و پایین جامعه اغلب به سیاست های اقتصادی
رای می دهند.
قومیت
پی پا نوریس( ) P.pa Norrisو رابرت متز( ) Robert Metzدر مطالعات خود
از 12کشورآفریقایی معتقدند کلید و پایه فهم رفتارهای انتخاباتی و حزبی در جوامع
کشاورزی ،سنتی و در حال گذار به دموکراسی ،پدیده قومیت است .در این جوامع
به دلیل فقدان شکل گیری و تثبیت نهاد های مدنی جدید و تشکل های واقعی حزبی
که مبتنی بر پایگاه طبقاتی و منافع و اهداف مشترک سیاسی و اقتصادی باشد و سنت
های ماندگار دموکراسی پارلمانی را شکل بخشد ،یارگیری احزاب سیاسی و برنامه های
انتخاباتی با تکیه بر شکاف های اجتماعی ،قومی ،مذهبی و روابط مرکز –پیرامون صورت
می پذیرد .در واقع این احزاب به جای تکیه بر طبقه اجتماعی که تکیه گاه فعالیت های
حزبی و انتخاباتی در جوامع صنعتی محسوب می شود ،از الگوی هویت اجتماعی و
ویژگی های قومی که نفوذ ویژه ای بر گزینش رأی دهندگان در جوامع ما قبل سرمایه
داری و در جوامع در حال گذار به دموکراسی دارد ،بهره می جویند(مقصودی:1385 ،
 .)87نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران به خصوص انتخابات نهم بیانگر تاثیر
عنصر قومیت یاهمشهری گرایی بر رفتار انتخاباتی است.آمار و ارقام نشان می دهد در
انتخابات نهم جزمصطفی معین ،دیگر نامزدها بیشترین آرا را در زادگاه خود به دست
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آوردهاند .مهدی کروبی در استان لرستان ،محسن مهرعلیزاده در استانهای آذربایجان
شرقی و غربی و اردبیل ،علی الریجانی در استان مازندران ،هاشمی رفسنجانی در استان
کرمان ،محمود احمدینژاد در استان سمنان ،مح ّمد باقر قالیباف در استانهای خراسان
رضوی و شمالی .برجستگی گرایش های قومی و قبیلهای در یک رأیگیری ملّی نشانگر
آن است افراد پیش از هر چیز منافع قومی و قبیلهای را در نظر میگیرند و منافع ملّی
پس از آن قرار دارد .دولتهای آینده باید بکوشند با کار فرهنگی و آموزش ،زمینه را
برای نشستن ایرانساالری و ایرانمحوری فراهم سازند .در انتخابات ملّی ،توانایی ،دانش
و بینش ،راست گویی و درستکرداری ،تجربه ،آشنایی به مسائل جهانی ،واقعگرایی،
توجه قرار گیرد نه زبان ،قومیّت ،شهر ،استان و...
استواری و بردباری نامزدها باید مورد ّ
(کالنتری.)9 :1384 ،
عالوه بر موارد فوق ،برخی از نظریه پردازان علل وعوامل موثر بر رفتار انتخاباتی را از
منظر جامعه شناسی مورد بررسی قرار داده اند که به برخی از آنها اشاره می شود.
برادول( )Bradvelجنسیت ،منطقه سکونت ،سن ،تحصیالت ،درآمد ،نژاد ،قومیت و
دین را بر میزان مشارکت موثر می داند و بر مبنای نتایج تحقیقات خود ،در پاسخ به این
سوال که چرا مردم در امور سیاسی مشارکت می کنند ،عوامل منافع شخصی ،نیازهای
روانشناسی و اهداف شخصی را نام می برد .او دالیل عدم شرکت مردم را نیز محدودیت
های قانونی ،تضاد در زندگی شخصی ،تهدید روانشناختی و فقدان مهارت در انجام
فعالیت های سیاسی می داند(پرچمی.)42 :1386 ،
تعدد عوامل موثر بر مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی موجب شده است تا برخی از
نظریه پردازان ،الگوها و مدل های تلفیقی برای مشارکت و رأی دهی پیشنهاد دهند که از
آن جمله می توان به مدل پیپا نوریس اشاره کرد.
با بررسی نظرات و مدل های مختلف در تبیین مشارکت سیاسی ،می توان چنین بیان
کرد که یکی از معتبر ترین الگوها برای تبیین مشارکت سیاسی و مشارکت در رأی دهی
به طور اخص الگوی پیپا نوریس است .ویژگی این الگو در واقع به دلیل جامع بودن آن
است .در این الگو از سه دسته نظریات کالن ،متوسط و خرد در تبیین مشارکت سیاسی
نام برده می شود.
در سطح کالن دو مجموعه از نظریات مطرح گردیده است.گروه اول از نظریات
کالن بر این امر تاکید می کندکه ساختار دولت در یک جامعه ،تعیین کننده نوع و سطح
مشارکت شهروندان است .منظور از ساختار دولت به طور عام ساختار قانون اساسی ،نظام
حزبی ،قوانین و نظام انتخاباتی و نظایر آن است که در سطح کالن در یک جامعه بر
مشارکت تاثیر می گذارد و می تواند تبیین کننده ی تفاوت ها بین جوامع مختلف باشد.
دسته دیگر از نظریات کالن بر این نکته پافشاری می کند که فرایند مدرنیزاسیون
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باعث تغییر جنبه های مختلف حیات جوامع گشته و در عرصه سیاست سبک جدیدی
از سیاست مبتنی بر مشارکت را به همراه آورده است .برخی از این تحوالت عبارتند از:
ارتقای سطح زندگی ،رشد بخش خدمات ،افزایش سطح سواد و فرصت های آموزشی،
تغییر مناسبات اقتصادی از سنتی(کشاورزی ودامداری)به مدرن(صنعتی) و گسترش
طبقه متوسط ،تخصصی شدن حرفه های مختلف ،افزایش دسترسی به رسانه های جمعی
دیداری ،شنیداری ومکتوب ،رشد دیوان ساالری ،تغییر خانواده های گسترده به خانواده
های هسته ای و افزایش ورود زنان به بازار کار .بروز این تحوالت در سطح فردی را می
توان در تغییر ارزش ها ،نگرش ها و رفتار های افراد از جمله در حوزه سیاست مشاهده
نمود.
در سطح میانی نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از آن تحت عناوینی چون
نظریات سازمانی یا نظریات عوامل یا کارگزاران بسیج یاد می شود .این اعتقاد وجود دارد
که در تبیین مشارکت سیاسی شهروندان باید توجه بیشتری به نقش عوامل بسیج اجتماعی
و سیاسی و شبکه های اجتماعی در فعال سازی و بسیج شهروندان مبذول داشت .مهم ترین
عوامل و کارگزاران بسیج عبارتند :از احزاب سیاسی ،اتحادیه های کارگری و صنفی،
کلیسا ها و مراکز مذهبی ،انجمن های داوطلبانه و رسانه های خبری.
در سطح خرد نظریات متنوعی ارائه گردیده است که می توان این نظریات را در سه
گروه تحت عناوین «نظریه ی منابع»« ،نظریه ی انگیزش» و «نظریه ی ویژگی های جمعیت
شناختی » دسته بندی کرد.
در نظریه ی منابع این عقیده مطرح است که افراد برخوردار از منابع بیشتر سطوح
باالتری از مشارکت را از خود نشان می دهند .منابع اجتماعي كيفيت يا موقعيتي است
كه فرد در جامعه در طول زمان كسب كرده است و او را براي انجام برخي امور توانمند
ساخته است .كه عبارتند از :تحصيالت ،درآمد ،دينداري ،مهارتهاي مشاركتي.
در اكثر جوامع ،سطح تحصيالت افراد رابطه مستقيمي با تمايل آن ها به مشاركت
سياسي در همه ابعاد آن دارد .اما تحقيقات حاكي از آن است كه ميان سطح تحصيالت
و مشاركت در انتخابات رياست جمهوري ايران نميتوان رابطه معناداري يافت .برخي بر
اين نظرند كه با افزايش سطح تحصيالت در ايران عالقه به مشاركت انتخاباتي كاهش
مييابد (رابطه معكوس ميان افزايش سواد و شركت در انتخابات).
همچنین به طور كلي رابطه معناداري ميان افزايش سطح درآمد افراد و افزايش مشاركت
انتخاباتي در دموكراسيهاي غربي مشاهده شده است .مث ً
ال تحقيقات نشان ميدهد كه در
انگلستان بين موقعيت خوب اقتصادي و اجتماعي و شركت در انتخابات رابطه مستقيم
وجود دارد .اما نتايج تحقيقات در ايران حاكي از آن است كه رابطه معناداري ميان
افزايش درآمد و مشاركت در انتخابات مشاهده نشده است.
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در نظريه انگيزش اعتقاد بر اين است كه هرچند وجود منابع موجب تسهيل مشاركت
شهروندان ميشود ،اما در صورتي كه شهروندان از انگيزه الزم برخوردار نباشند ،به
اين كار مبادرت نميورزند .اين انگيزهها ميتواند صرفاً مادي يا معنوي باشد .برخي از
مهمترين انگيزههايي كه تصور ميشود بر مشاركت سياسي و رفتار انتخاباتي شهروندان
در انتخابات رياست جمهوري مؤثر باشند عبارتند از :بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي
مردم ،بهبود وضعيت و جايگاه ايران در عرصه بينالمللي ،احساس مسئوليت نسبت به
كشور ،تقويت انسجام ملي در مقابل دشمن ،احساس تكليف شرعي ،حمايت از نظام
جمهوري اسالمی ،اداي دين به شهيدان و خانواده آن ها ،پيروي از مقام رهبري ،مخالفت
با كانديدا يا جناح رقيب ،مهر خوردن شناسنامه ،عادت به رأي دادن ،فشار خانواده و
اقوام .نتايج تحقيقات كاووس سيدامامي و عبدالمطلب عبداهلل در سال  1388در سطح
شهر تهران با جامعه آماري  519نفر بر اساس فرمول كوكران بيانگر آن است كه ميان
شركت در انتخابات رياست جمهوري با شماري از عوامل انگيزشي باال رابطه معنادار و
مثبت وجود دارد.
نظریه ی ویژگی های جمعیت شناختی نیزمعتقد است ،که مهم ترین عامل تاثیر گذار
بر مشارکت افراد ،خصوصیات فردی و جمعیت شناختی آنان مانند سن ،جنس ،نژاد ،محل
زندگی و نظایر آن است(عبداله.)102 :1388 ،
رفتار انتخاباتی ایرانیان پس از انقالب اسالمی
حکایت روند رفتارهای انتخاباتی ایرانیان از نخستین سال های استقرار نظام مشروطه و
تشکیل مجلس شورای ملی تا به امروز ،حکایتی نادر و شنیدنی است .با این که ایران در
زمره پیشگامان مشروطهگرایی در خاورمیانه محسوب میشود؛ اما روند رفتار انتخاباتی
در کشور همواره با مسیری دشوار و ناهموار روبهرو بوده و فراز و نشیب های گوناگونی
بهخود دیده است .تحليل چگونگي عمل جامعه ايراني در برخورد با انتخابات در طول سه
دهه گذشته و برگزاري بالغ بر سي انتخابات جهت برگزيدن رئيس جمهور ،نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي ،خبرگان رهبري و شوراهاي شهر و روستا مي تواند واقعيت هاي
فراواني را از جامعه ايراني در ابعاد سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي نمايان سازد و نحوه رأی
دهی شهروندان را در ائینه ای از واقعیت منعکس سازد.
در سال های پس از انقالب بعلل گوناگون از جمله شرایط سیاسی سال های ابتدایی
انقالب ،وقوع جنگ و مشکالت اقتصادی بعد از جنگ ،عدم تمایل مردم به بیان مطالبات
سیاسی خود و اعتماد باالی مردم به مسئوالن و علل زیاد دیگر ،موجب شد نگاه مردم به
انتخابات ،نگاه چندان سیاسی نباشد(مجیدی قهرودی .)261 :1380 ،در این دوران رفتار
انتخاباتی مردم ،نه تحت تاثیر احزاب بلکه بیشتر زاده شرایط اجتماعی و اقتصادی آن
دوران بود و مالک و ارزیابی نامزدهای انتخاباتی برای مردم ،داشتن سوابق مبارزاتی در
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قبل از انقالب اسالمی و نزدیکی و ارادت به امام خمینی بود.
در سال های اخیر به دلیل شرایط نوین اجتماعی که در ایران به وجود آمد موجب
ظاهر شدن مطالبات سیاسی جدید و در قالب آراء انتخاباتی شد .از جمله این تحوالت می
توان ،به تحوالت جمعیتی ،افزایش نسبت شهر نشینی ،افزایش باسوادی ،تحول در حوزه
رسانه های ارتباطی و تحوالت گسترده اقتصادی اشاره کرد .مجموعه تحوالت اشاره
شده بعد ازجنگ موجب ظهور مطالبات سیاسی جدید در قالب آرای انتخاباتی در مردم
شد(پیشگاهی فرد وبایی الشکی.)97 :1388 ،
بر اساس بررسی محققان عوامل متعددی در رفتار انتخاباتی مردم ایران دخیل است .در
یک دسته بندی می توان عوامل موثر در این رفتار را بدین صورت طبقه بندی کرد.
فرهنگ سیاسی ایرانیان
فرهنگ سیاسی شیوهای است که مردمان برپایه آن به ارزیابی و داوری درباره نهادها
و ف ّعالیت های سیاسی میپردازند از اینرو منظور از فرهنگ سیاسی ،سیاسی شدن جامعه
نیست ،بلکه این مفهوم ،بیانگر ارزشهای سیاسی ،نگرشهای سیاسی ،باورها ،احساسات و
ارزیابی پاسخ گویان درباره نظام سیاسی موجود و نخبگان سیاسی حاکم است .شهروندان
جمهوری اسالمی را بسته به چگونگی ارزیابی و جهتگیریشان نسبت به نظام سیاسی،
میتوان در سه رده فرهنگ سیاسی سازگار ،بیطرف و ناسازگار ،دستهبندی کرد .بنابراین،
آنچه درپی خواهد آمد جلوهای از تأثیر این سه گونه فرهنگ سیاسی ،بر رفتار انتخاباتی
شهروندان است .نرخ رأیگیری در هر دوره انتخاباتی را تنها نمیتوان از منظر فرهنگ
سیاسی ارزیابی کرد ،امّا با وجود این ،بررسی روند انتخابات در یک دوره زمانی به نسبت
طوالنی ،این امکان را فراهم میسازد که به شناختیپذیرفتنی از فرهنگ سیاسی مردممان
دست یابیم .اگر انتخابات ریاست جمهوری را [که همواره پر رونقترین انتخابات بوده
است]از آغاز تاکنون دنبال کنیم روشن میشود که در دوره ای انتخاباتی[جز دورههای
ا ّول ،هفتمو دهم] ،بیش از یک سوم واجدان شرایط در استان تهران ،از حضور در عرصه
انتخابات خودداری کردهاند و این رقم حتّی در سه دوره انتخاباتی(دورههای چهارم ،پنجم
و ششم)از  50درصد(بیش از یک دوم واجدان شرایط)نیز گذشته است .نرخ مشارکت در
توجه است .برای نمونه ،در انتخابات مجلس شورای
دیگر عرصههای انتخاباتی نیز شایان ّ
اسالمی ،نرخ مشارکت نکردن به بیش از  63درصد ،در انتخابات مجلس خبرگان به بیش
از  69درصد و در انتخابات شوراها به بیش از  76درصد میرسد(عالی زاد.)141 :1384 ،
دستهبندی جمعیّت به سه رده(سازگار ،بیطرف و ناسازگار) و درصدهای بهدستآمده تا
اندازه زیادی با نرخ رأی دادن شهروندان هماهنگ است بهگونهای که ر ّد پای هرسه رده،
به خوبی در میزان ف ّعالیت آن ها در عرصه انتخابات و رأیدادن آشکار میشود؛ یعنی ،در
بیشتر موارد دستکم یک سوم ( 3/33درصد) از واجدان شرایط ،در عرصه ف ّعالیتهای
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سیاسی قانونی(مانند انتخابات)شرکت نمیکنند و اینان بیشتر کسانی هستند که از دید
پذیرش فرهنگ سیاسی ،در رده ناسازگار قرار میگیرند .در مقابل این گروه سازگاران
قرار می گیرند که معموال در انتخابات شرکت می کنند و ذخیره حمایتی مناسبی برای
نظام محسوب می شوند.
عالوه بر موارد فوق فرهنگ سیاسی ایرانی موجد خصایص وویژگی هایی است که هر
یک بر رفتار انتخاباتی و نگرش سیاسی موثر واقع می شود .اهمیت این موضوع به اندازه
ای است که برخی از رفتار سیاسی و انتخاباتی خاص ایرانیان سخن می گویند.
حزب گریزی ایرانیان
بر خالف کشورهای توسعه یافته که دارای نظام حزبی منسجم و مشخص هستند در
ایران نظام حزبی قوی مشاهده نمی گردد .به همین علت در بسیاری از انتخاب های بر گزار
شده نقش شخصیت ها در ایام انتخابات پر رنگ تر از نقش احزاب بوده است(سرزعیم،
 .)185 :1384پیامد منفی فقدان احزاب منسجم و قوی در انتخابات شخصی شدن عرصه
رقابت است.
به تجربه ثابت شده است که رفتار سياسي مردم ايران تابعي از تصميم ها و توصيه هاي
احزاب و گروه هاي سياسي نيست .موارد متعددي را مي توان نام برد که مردم خالف
نظر و راهنمايي احزاب و گروه ها عمل کرده اند .پيروزي محمد خاتمي در دوم خرداد
 76در حالي صورت پذيرفت که تمام احزاب و گروه هاي سياسي به تبع بخش هاي مهم
حکومت پشت سر رقيب ايشان يعني ناطق نوري بودند اما مردم با رفتار پيچيده و در نقطه
مقابل تمرکز گروه هاي سياسي ،عمل کردند و اليت نخبگان را در صفحه شطرنج خود
مات کردند .رفتار پيچيده مردم ايران در مراحل مختلف و در انتخابات هاي پي در پي
تکرار شد به طوري که در انتخابات رياست جمهوري نهم سال  84در حالي که احزاب
همگان در حمايت از کانديداي برجسته آن دوره يعني آقاي هاشمي رفسنجاني مسابقه
گذاشته بودند اما مردم کسي را انتخاب کردند که کمتر نخبه سياسي گمان آن را داشت.
پيروزي محمود احمدي نژاد مهر حيرت را بر کارنامه عملکرد گروه هاي سياسي نشاند.
مجموع رفتارهاي ذکر شده موجب گرديد تا مردم ايران از نظر رفتار انتخاباتي غيرقابل
پيش بيني ،توصيف شوند و امکان دست يابي به پيروزي هاي ناگهاني سريع و سهل
الوصول براي نامزدهاي خوش شانس فراهم آيد .اين که چرا مردم در ايران اينگونه عمل
مي کنند نياز به تحليل تاريخي ،فرهنگي ،جامعه شناسي و روانشناسي دارد.
یکی از موانع جدی بر سر راه تحزب نبود فرهنگ مشارکتی از یک سو و بدبینی مردم
نسبت به احزاب سیاسی و گروه های سیاسی از سوی دیگر است(نقیب زاده.)187 :1378 ،
علت اصلی رفتار «حزب گریز» مردم به عملکرد احزاب بر مي گردد .عدم وجود احزاب
استخوان دار ،قانونمند و مستظهر به پشتيباني مردم از رهگذر کار تشکيالتي و تدوين
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برنامه هاي علمي و قابل اجرا جهت حل مشکالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي چالش
مهم احزاب به حساب مي آيد.
پیروی از نخبگان سیاسی -مذهبی
در درازای تاریخ ،پیروی از افراد برخوردار از اقتدار کاریزماتیک یک الگوی رفتاری
بوده است .در اصل ،مشروعیّت این اقتدار در هرگونه نظام سیاسی عامل م ّهم اطاعت
مردمان است .اقتدار کاریزماتیک و نقش اساسی آن در بسیج سیاسی-اجتماعی تنها به
عرصه سیاست محدود نبوده است؛ سران قبایل و روستاها و نیز روحانیون و رهبران مذهبی
ادیان توحیدی در ایران در شمار بزرگترین ارکان تنظیمکننده و هدایتکننده رفتار
سیاسی اجتماعی بودهاند .پس ازپیروزی انقالب اسالمی نقش روحانیت و نهاد های وابسته
به آن در تشویق شهروندان ایرانی به مشارکت غیر قابل انکار است .عالوه بر این ساکنان
بخش های بزرگی از کشور به ویژه کوهپایهنشینان در کنار زاگرس ،به دالیل متعدّد
همچنان از لحاظ سطح فرهنگ ،ایلیاتی و عشیرهای باقی ماندهاند(شادیوند)191 :1380 ،
و در انتخابات بیشتر تابع بزرگ قبیله و رهبران ایلی هستند.
نتیجه گیری
در بررسی الگوهای رفتار های انتخاباتی به دیدگاه های متفاوتی اشاره شد که هر
کدام متغیر هایی را برای تحلیل رفتار رأی دهی افراد بیان کردند .آنچه که از مجموع
نظرات ودیدگاه ها بر می آید این است که عوامل مختلف و متفاوتی به صورت توأمان
در رفتار رأی دهی افراد موثرند و تاکید بر یک یا چند عامل نمی تواند بیان کننده علت
واقعی انتخاب افراد باشد آنچه در تحلیل رفتار انتخاباتی مهم به نظر می رسد توجه به
مکان پرورده ،زمان پرورده و زمینه پرورده بودن رفتار انتخاباتی است .رأي دادن همچون
بسياري از موارد گزينشي ،فراگردي بسيار پيچيده است و چنين مينمايد كه هيچ نظريهاي
به تنهايي نميتواند آن را تبيين كند .بنابراين عليرغم وجود نظريات گوناگون در اين
زمينه ،نظريهاي جهانشمول و فراگير را نميتوان يافت كه به تنهايي امكان بررسی رفتار
انتخاباتي را فراهم نماید .با توجه به تعدد عوامل دخیل در مشارکت رأی دهی و تفاوت
های موجود در رفتار رأی دهندگان در بسیاری از کشورها برخی از نظریه پردازان الگوها
و مدل های تلفیقی را برای مشارکت و رأی دهی پیشنهاد کرده اند .نتایج مطالعات اخیر
بر رفتار رأی دهندگان نشان می دهد در عصر حاضر اهمیت عوامل جامعه شناختی به طور
کلی کاهش یافته است .تحقیقات انتخاباتی نشان می دهند ،زوال رأی دهی مبتنی بر گروه
اجتماعی در طی زمان با افزایش رأی دهی موضوع محور همراه بوده است .رأی دهی
موضوع محور در بر دارنده موضوعاتی است که بتواند بر تصمیمات رأی دهندگان تاثیر
بگذارد .این ها موضوعاتی است که مردم را به موافق و مخالف تقسیم می کنند که به
موضوعات شکاف زا معروف است .شواهد حاکی از آن است که اهمیت و نقش جایگاه
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طبقاتی که از منسجم ترین الگوها در رفتار رأی دهی بود دچار خدشه و فروپاشی شده
است .در دهه های اخیر بحث رفتار انتخاباتی در ایران نیز مورد توجه محافل دانشگاهی
قرار گرفت .در این میان آنچه برجسته می نماید ،این است که :جغرافیای طبیعی و فرهنگی،
گذشته تاریخی ،فرهنگ عمومی و سیاسی ،دین و ساختار قدرت در ایران به همراه رسانه
های داخلی و خارجی نقشی موثر و تعیین کننده در انتخابات و رفتار انتخاباتی در ایران
دارند.
منابع فارسی
آلموند،گابریل و دیگران،)1381(،چارچوب نظری برای بررسی سیاست
تطبیقی،ترجمه علیرضا طیب،تهران،مرکزآموزش مدیریت دولتی.
ابوالحسنی ،سیدرحیم()1384؛ «نگرش و گرایش سیاسی مردم(اصالح طلبی یا محافظه
کاری)» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره.69
احمدی ،علی محمد()1384؛ «سیاست های مالی دولت،انتخابات و ترجیحات
مردم» ،مجموعه مقاالت همایش اقتصاد و انتخابات ،تهران ،انتشارات پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس.
اشتریان،کیومرث()1373؛ «تحلیلی بر رفتار انتخاباتی نسلهای اخیر در غرب» ،مجله
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره.31
اصغر پور ،حسین و نصرالهی ،محمد()1384؛ «انتخابات ،ادوار تجار ی سیاسی
در اقتصاد ایران» ،مجموعه مقاالت همایش اقتصاد و انتخابات ،تهران ،انتشارات
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
امام جمعه زاده ،سید جواد و دیگران()1389؛ «بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت
سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان» ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال ششم ،شماره
اول.
اینگلهارت ،رونالد()1373؛ تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،ترجمه
مریم وتر ،تهران ،انتشارات کویر.
ایوبی ،حجت اهلل(«،)1377سیر تحول نظریه ها در مطالعات احزاب سیاسی:چهار دیدگاه
در جامعه شناسی احزاب»،اطالعات سیاسی-اقتصادی،شماره.128-127
ایوبی ،حجت اهلل()1377؛ «تحلیل رفتار انتخاباتی رأی دهندگان» ،اطالعات سیاسی-
اقتصادی ،شماره .138-137
ایوبی ،حجت اهلل()1379؛ اکثریت چگونه حکومت می کند؟ ،تهران ،انتشارات
سروش.
بشیریه ،حسین()1382؛ آموزش دانش سیاسی ،تهران ،نشرنگاه معاصر.
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بشیریه ،حسین()1386؛ جامعه شناسی سیاسی ،تهران ،نشرنی.
پرچمی ،داوود()1386؛ «بررسی مشارکت مردم در نهمین انتخابات ریاست جمهوری»،
پژوهشنامه علوم انسانی ،شماره.53
پورکاظمی ،حسین و دیگران()1386؛ «سیکل های تجاری سیاسی(مطالعه موردی کشور
ایران)» ،فصلنامه بررسی های اقتصادی ،دوره ،4شماره.4
پیشگاهی فرد ،زهرا و بایی الشکی ،مریم()1388؛ «تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان(مورد
مطالعه حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسالمی)»،
فصلنامه پژوهش جغرافیای انسانی ،سال اول ،شماره سوم.
حاتمی ،عباس()1388؛ «سیکل تجاری سیاسی ،استدالل هایی سیاسی برای بی ثباتی های
اقتصادی» ،دو فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست نظری ،دوره جدید ،شماره.7
حاتمی ،عباس()1389؛ «الگوی آونگی،چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری
اسالمی ایران» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال سیزدهم ،شماره.2
خراسانی ،علیرضا()1377؛ «تاثیر شکاف های اجتماعی بر تغییر رفتار رای دهندگان در
دوم خرداد» ،مجله اطالعات سیاسی-اقتصادی ،شماره131و.132
دادگر ،یداله()1384؛ «در امدی بر سلطه اقتصاد یا همزیستی ان نسبت به
موضوعات غیر اقتصادی(مطالعه موردی ،تئوری انتخاب عمومی)» ،مجموعه مقاالت
همایش اقتصاد و انتخابات ،انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
دادگر،یداله«،)1384(،تکثری بودن اقتصاد سیاسی»،فصلنامه پژوهشهای
اقتصاد،شماره.15
دارابی،علی،)1384(،رفتار انتخاباتی در ایران:الگوها ونظریه ها،تهران،انتشارات
سروش.
دارابی،علی«،)1388(،جامعه شناسی انتخابات ورفتار انتخاباتی در جمهوری اسالمی
ایران»،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست وسوم،شماره دوم.
دوورژه ،موریس()1386؛ اصول علم سیاست ،ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی،
تهران ،نشر میزان.
راش ،مایکل()1377؛ جامعه و سیاست ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،انتشارات
سمت.
رضوانی ،محسن()1386؛ «تحلیل رفتار انتخاباتی( :مورد شناسی انتخابات نهم ریاست
جمهوری)» ،مجله معرفت ،شماره.123
رضی ،داود()1380؛ «بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت مردم در
انتخابات شش دوره ریاست جمهوری پس از انقالب» ،مجله علوم انسانی دانشگاه
الزهرا ،شماره  37و.38
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روریش ،ویلفرد()1372؛ سیاست به مثابه علم،ترجمه دکتر ملک یحیی صالحی،
تهران ،انتشارات سمت.
سردارنیا ،خلیل اله()1388؛ «تاثیر اینترنت بر درگیر شدگی مدنی شهروندان» ،فصلنامه
پژوهش های ارتباطی ،سال شانزدهم ،شماره.1
سرزعیم ،علی()1384؛ «بررسی اثرات تحوالت سیاسی(انتخابات)بر اقتصاد،
مجموعه مقاالت همایش اقتصاد و انتخابات» ،انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت
مدرس.
سرزعیم ،علی()1389؛ تحلیل اقتصادی سیاست(درآمدی بر انتخاب عمومی)،
تهران ،نشر آثار اندیشه.
سید امامی،کاووس()1388؛ «تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران» ،فصلنامه
پژوهش های ارتباطی ،سال شانزدهم ،شماره.1
سیدامامی،کاووس و عبداهلل ،عبدالمطلب()1388؛ « عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان
در انتخابات رياست جمهوري و مجلس :مطالعه موردي شهر تهران» ،پژوهشنامه علوم
سياسی ،سال چهارم ،شماره.4
سیدامامی،کاووس()1386؛ «مشارکت سیاسی دانشجویان :ارزیابی برخی از پیش بینی
کننده های مشارکت سیاسی» ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال دوم ،شماره.1
صفری ،عبدالرحیم()1389؛ «بررسی رابطه میان وابستگی ایلی وطایفه ای وتاثیر
آن بر رفتار انتخاباتی(مطالعه موردی شهرستان باغملک)» ،پایان نامه کارشناسی ارشد
علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.
طالبان ،محمدرضا و مهدی میرزایی()1389؛ «بررسی تجربی ارتباط سطوح دینداری با
رفتار انتخاباتی دانشجویان» ،دانشنامه علوم اجتماعی ،دوره ،1شماره.1
عالی زاد ،اسماعیل()1384؛ «فرهنگ سیاسی وجلوه های آن در انتخابات سراسری» ،مجله
اطالعات سیاسی-اقتصادی ،شماره 215و .216
عبدالهی ،عبدالمطلب()1388؛ «سیری در نظریه های رفتار رأی دهی» ،فصلنامه خط اول،
رهیافت انقالب اسالمی ،سال سوم ،شماره..8
عیوضی ،محمد رحیم()1382؛ «عبور از استبداد /انقالب اسالمی و تاثیر احزاب سیاسی بر
روند رفتار انتخاباتی» ،مجله زمانه ،شماره.15
عیوضی ،محمد رحیم()1385؛ مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران،
تهران ،انتشارات مرکز انقالب اسالمی.
عیوضی ،محمد رحیم()1388؛ «تاثیر رسانه بر رفتار انتخاباتی» ،فصلنامه پژوهش های
ارتباطی ،سال شانزدهم ،شماره.1
فتحی،آشتیانی()1385؛ مقدمه ای بر روانشناسی سیاسی ،تهران ،انتشارات بعثت.
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قاسمی ،محمد()1384؛ مقدمه ای بر نظریه انتخاب عمومی ،در مباحثی در
باب نظریه انتخاب عمومی ،دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی.
کاواناک ،دنیس()1379؛ مبارزه انتخاباتی ،بازاریابی نوین سیاست ،ترجمه علی
اکبر عسگری تالوت ،تهران ،نشرسروش.
کتابی ،محمود()1374؛ مبانی سیاست و حکومت نوین ،اصفهان ،انتشارات گل
بهار.
کالنتری ،صمد()1384؛ نگاهی نو بر مسائل اقتصادی ،سیاسی و جامعه شناختی
جهان سوم ،تهران ،انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
کالنتری ،صمد()1384؛ «انتخابات شگفت انگیز وگیج کننده تحلیل جامعه شناختی رفتار
انتخاباتی ایران در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» ،مجله اطالعات سیاسی-
اقتصادی ،شماره 213و .214
گرجی ،محمد و علیرضا اقبالی()1390؛ «بررسی اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل های
تجاری-سیاسی :تحلیلی تئوریک» ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال ششم ،شماره سوم.
گالبچي ،محمد()1383؛ «جایگاه انتخابات در فرایند سیاسی» ،مجله مصباح ،شماره.53
گالبچي ،محمد()1384؛ « نقش پندارهاي جناحي در رفتار انتخاباتي» ،اطالعات
سياسي-اقتصادي ،شماره  215و.216
الزارسفلد ،پل و دیگران()1382؛ انتخاب مردم :مردم چگونه در انتخابات ریاست
جمهوری تصمیم می گیرند ،ترجمه محمد رضا رستمی ،تهران ،نشر تبلور.
مجیدی قهرودی ،نسیم()1380؛ «بررسی نقش مطبوعات در شکل گیری
افکارعمومی» ،رساله دکتری ،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات.
مزینی ،امیر حسین()1385؛ «بررسی پدیده ادوار انتخاباتی در اقتصاد ایران :مطالعه موردی
نرخ ارز» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره.39
مسعودنیا ،ابراهیم()1380؛ «تبیین جامعه شناختی بی تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی
و سیاسی» ،اطالعات سياسي-اقتصادي ،شماره 167و .168
معیدفر ،سعید()1383؛ «شکاف نسلی یا گسست فرهنگی(بررسی شکاف نسلی در ایران)»،
نامه علوم اجتماعی ،شماره.24
مقصودی ،مجتبی()1385؛ «مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران بررسی موردی انتخابات
ریاست جمهوری» ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال هفتم ،شماره.4
ملک محمدی ،حمید رضا()1386؛ «تخت بی تخت :بازاندیشی مفهومی نظریه انتخاب
عمومی» ،مجله سیاست ،شماره.1
موالنا ،حمید و منوچهر محمدی()1387؛ سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
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در دولت احمدی نژاد ،تهران ،نشر دادگستر.
نقیب زاده ،احمد()1378؛ حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز ،تهران،
نشر دادگستر.
نقیب زاده ،احمد()1385؛ در آمدی بر جامعه شناسی سیاسی ،تهران ،انتشارات
سمت.
هاشمی ،سیدضیاء ،مجید فوالدیان و زینب فاطمی امین()1388؛ «بررسی عوامل اجتماعی
و روانی موثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران» ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال
پنجم ،شماره.1
هانتینگتون ،ساموئل()1370؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی،
ترجمه محسن ثالثی ،تهران ،نشر علم.
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