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  شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران تبیین جامعه

 جمهوري در انتخابات رئیس

  

  2سیدیاسر قربانپور گنجی 1سیدیعقوب موسوي،

  

  )15/12/98تاریخ پذیرش  ،15/04/98  (تاریخ دریافت

  

  چکیده

شـناختی رفتـار انتخابـاتی شـهروندان اســتان      مطالعـۀ جامعـه   هـدف پـژوهش حاضـر،   

ــیس ــات رئ ــدران در انتخاب ــه توصــیفی جمهــوري اســت. مازن ــی از  -روش مطالع تحلیل

سـاخته انجـام    نامـۀ محقـق   سـت کـه بـا اسـتفاده از پرسـش     نوع مقطعی و پیمایشـی ا 

ــق   ــاري تحقی ــاالي  شــده اســت. جامعــۀ آم ــردان ب ــان و م ســال ســاکن در  18را زن

ــدران ــه تشــکیل مــی اســتان مازن از فرمــول  منظــور انتخــاب نمونــۀ آمــاري، دهنــد. ب

ــه انتخــاب شــدند. 384کــوکران اســتفاده شــد و  مطــابق نتــایج پیمــایش،  نفــر نمون

هـاي شـغلی و افـراد در مقـاطع تحصـیلی گونـاگون، رفتـار انتخابـاتی          روهمیان گـ  در

دهــد کــه از میــان متغیرهــاي مســتقل  متفـاوت اســت. رگرســیون خطــی نشــان مـی  

ــی، شــبکه تحقیــق،  ــت مل ــانه  هوی ــاعی، رس ــاي اجتم ــت ه ــا، اولوی ــاي ارزشــی، و  ه ه

  ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار انتخاباتی دارند.  به هویت دینی

ــدي:واژگــ ــاتی، هویــت ملــی، شــبکه  ان کلی هــاي اجتمــاعی، اعتمــاد  رفتــار انتخاب

  ها. رسانه اجتماعی،
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  مقدمه و بیان مسئله

 جهــان بســیاري از کشــورهاي اجتمــاعی مهــم اســت کــه در-سیاســی  پدیــدة انتخابــات یــک

دلیـل،   همـین  بـودن آن اسـت و بـه    هـاي انتخابـات، چندبعـدي    یکـی از ویژگـی   شـود.  برگزار می

ــگر ــوزهپژوهش ــه    ان ح ــه جامع ــف از جمل ــاي مختل ــی و     ه ــوم سیاس ــا، عل ــی، جغرافی شناس

ــاتی و چرایــی انگیــزه  روان ــوع رفتــار و کــنش  هــاي شــرکت شناســی رفتــار انتخاب کننــدگان، ن

و گـروه تحقیقـاتی دانشـگاه     1انـد. الزارسـفلد   انتخاباتی مردم و نیـز نتـایج آن را مطالعـه کـرده    

ــر ایــن عقیــده ــد کلمبیــا ب اقتصــادي و فرهنگــی افــراد  عــۀ وضــعیت اجتمــاعی،کــه بــا مطال ان

گیـري سیاسـی و درنتیجـه نـوع      جهـت  شناسـی سیاسـی   تـوان از منظـر جامعـه    دهنده، می رأي

ــیش  رأي ــی را پ ــداهللا،    ده ــرد (عب ــی ک ــاي روان89: 1388بین ــناختی ). رویکرده ــه از  ش اي ک

دهـد   مـی دسـت آمـده اسـت نشـان      بـه ) 1948تحقیقات گـروه پژوهشـی دانشـگاه میشـیگان (    

 : 1377، ایــوبیعوامــل دیگر( دهنــدگان بیشــتر تــابع عوامــل روانــی اســت تــا کـه تصــمیم رأي 

ــز  ). همــین16 ــن اســتوار اســت کــه  140: 1381راش، ( 2طــور، رویکــرد اقتصــادي داون ــر ای ) ب

ــات و رأي    ــارکت در انتخاب ــراي مش ــراد ب ــزة اف ــادي     انگی ــافع اقتص ــۀ من ــاً، برپای دادن، اساس

شــناختی و تحلیلــی مختلفــی     ن موضــوع، بــا زوایــاي معرفــت   آنهاســت. در بررســی ایــ  

  روییم. روبه

همچــون طبقــۀ اجتمــاعی  شــناختی، از عوامــل متعــددي رفتــار انتخابــاتی از نگــاه جامعــه

ــارت،  ــاه اجتمــاعی )،15: 1382(اینگله ــق  ـ  پایگ ــد، تحصــیالت)، و تعل اقتصــادي (شــغل، درآم

ــاران،   ــفلد و همک ــذهبی (الزارس ــأث44-27: 1382م ــاعی   ) مت ــدد اجتم ــل متع ــت. عوام ر اس

هــاي زمــانی و مکــانی مختلــف خــود تــابع عوامــل  بــودن آن، در دوره لحــاظ ویژگــی نســبی بــه

  پیچیدة دیگر اجتماعی است.

ساخت سیاسـی هـر کشـوري کـه تـابع دموکراسـی اسـت، بـا رفتـار انتخابـاتی شـهروندان            

هســتند و   روکــه اغلــب کشــورها بــا آن روبــه     اســت يا مســئلهآن ارتبــاط دارد و ایــن  

ي آن اسـت.  هـا  یژگـ یوی، از دهـ  يرأفرآینـد   بـودن  ینسـب ي و ریرپـذ ییتغناپـذیري،   ینـ یب شیپ

ــهمحققــان کشــورهاي مختلــف،  ــانی هــا تبــع دوره ب ــن حــوزه برگــزاري زم ــات، در ای ي انتخاب

منزلـۀ کـنش سیاسـی، در فرهنـگ سیاسـی ریشـه دارد        رفتـار انتخابـاتی، بـه    .دکنن یممطالعه 

گیــرد؛  اي برپایــۀ فرهنــگ عمــومی همــان جامعــه شــکل مــی  هــر جامعــهو فرهنــگ سیاســی 

ــاتی، و مشــخص بنــابراین، بررســی و مهــم شــدن نقــش عوامــل  تــر از آن، تحلیــل رفتــار انتخاب

_______________________________________________________ 
١. Lazarsfeld 
٢. Downs 
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. )4: 1391قمیشــی میمنــد، ( فرهنگــی و ســاختارهاي اجتمــاعی بســیار حــائز اهمیــت اســت 

ــه انتخابــ      ــات، از جمل ــدهاي انتخاب ــی فرآین ــر، بررس ــال حاض ــیسدر ح ــوري، و  ات رئ جمه

بینـی   تـر از همـه، چگـونگی پـیش     آگاهی از چگونگی ظهـور رفتـار مـردم در قبـال آن، و مهـم     

ــه   ــه یکــی از دغدغ ــردم ب ــاتی م ــار و کــنش انتخاب ــات اجتمــاعی و   رفت ــاي اصــلی در تحقیق ه

ــدیل شــده اســت. در  ــران، سیاســی تب ــار حــوزة در مطالعــه ای ــاتی، رفت ــا مقایســه در انتخاب  ب

ــر ــان، کشــورهاي دیگ ــابقۀ جه ــل و    اي طــوالنی س ــابع عوام ــردم ت ــاتی م ــار انتخاب ــدارد. رفت ن

بینـی افـراد    اي کـه تحقـق پـیش    گونـه  متغیرهاي اجتمـاعی و غیراجتمـاعی مختلـف اسـت، بـه     

ــا   و احــزاب درخصــوص نــوع و ماهیــت کنشــگري انتخابــاتی، عمومــاً، بســیار دشــوار اســت و ب

کننـدة   ارد کـه عوامـل اجتمـاعی تعیـین    ضـرورت د  رو اسـت.  خطاهاي محاسـباتی فـراوان روبـه   

ــاتی و رأي  ــار و کــنش انتخاب ــه درصــدد  دهــی مــردم مشــخص شــود.  چگــونگی رفت ــن مقال ای

ــه     ــور، و ب ــات در کش ــۀ انتخاب ــردم در هنگام ــگري م ــۀ کنش ــا مطالع ــت ب ــاص در   اس ــور خ ط

ــیس  ــات رئ ــار        انتخاب ــین رفت ــی را در تبی ــز سیاس ــاعی و نی ــل اجتم ــهم عوام ــوري، س جمه

  بررسی کند. کنندگان در انتخابات دهی شرکت رأي

  

 پیشینۀ تجربی پژوهش

ــه ( ــادقی جق ــوان 1394ص ــا عن ــار   « ) در پژوهشــی ب ــؤثر در رفت ــاعی م ــل اجتم بررســی عوام

هـاي پیشـین، برخـی عوامـل و      در پـژوهش  هـا  بـا اسـتفاده از برخـی داده    ،»انتخاباتی ایرانیـان 

رسـی کـرده اسـت. عـواملی نظیـر      گیـري انتخابـاتی ایرانیـان را بر    هـاي مـؤثر در تصـمیم    مؤلفه

دهنــدگان و نامزدهــا، جنســیت نامزدهــا و  دهنــدگان، هویــت قــومی رأي پایگــاه طبقــاتی رأي

گیــري انتخابــاتی شــهروندان بیشــترین تــأثیر را       در نحــوة تصــمیم   دهنــدگان  ســن رأي 

عـاملی عمـل    صـورت تـک   اند. محقق بر این نکته تأکیـد کـرده کـه عوامـل اجتمـاعی بـه       داشته

  یابند. د و در ارتباط با یکدیگر معنا میکنن نمی

نقــش رســانۀ ملــی در رفتـــار    «بــا عنــوان    اي مطالعــه  )1391کشــاورز و همکــاران (  

ــهروندان  ــاتی ش ــفهان  انتخاب ــهر اص ــه» ش ــش    ب ــتفاده از پرس ــا اس ــی و ب ــۀ  روش پیمایش نام

در منــاطق   ســال  18نفــر از شــهروندان بــاالي     384ســاخته، بــا حجــم نمونــۀ      محقــق

انـد. متغیـر اصـلی ایـن پـژوهش، رفتـار انتخابـاتی اسـت          شهر اصـفهان انجـام داده   گانۀ چهارده

ســنجیده شــده اســت.   » دهــی میــزان رأي«و » میــزان مشــارکت «کــه بــا دو شــاخص   

ــه ــارکت        یافت ــزان مش ــزایش می ــر اف ــی ب ــانۀ مل ــه رس ــت ک ــاکی از آن اس ــژوهش ح ــاي پ ه

بــین  تأثیرگــذار اســت. دهــی شــهروندان در انتخابــات و گــرایش شــهروندان اصــفهانی بــه رأي
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ــن ســازمانی رســانه، و عوامــل اجرایــی   تحصــیالت، عوامــل درون داري، متغیرهــاي مســتقل دی

هاي رسانه و سـن بـا رفتـار انتخابـاتی رابطـۀ مسـتقیم و مثبـت وجـود دارد. بـین پایگـاه            نقش

اجتمـاعی بـا رفتـار انتخابـاتی رابطـۀ معکـوس دیـده شـده و زنـان بیشـتر از مـردان            -اقتصادي

  کنند. انتخابات مشارکت میدر 

عوامــل اجتمـاعی و اقتصــادي مـؤثر بــر رفتـار انتخابــاتی     )1392فــر و همکـاران (  محمـدي 

انـد.   جمهـوري نهـم و دهـم در شـهر کرمانشـاه مطالعـه کـرده        را با تأکیـد بـر انتخابـات رئـیس    

ــزار گــردآوري اطالعــات  ــوده اســت. جامعــۀ  پرســش روش ایــن پــژوهش پیمایشــی و اب نامــه ب

نفـر از آنـان    385انـد کـه    دادن در شـهر کرمانشـاه بـوده    کلیـۀ افـراد واجـد شـروط رأي    آماري 

گـروه ســنی و   اي ماننـد محــل سـکونت،   اي، بــا توجـه بـه متغیرهــاي منطقـه    بـا روش سـهمیه  

هــاي  شــناختی (گــروه انــد. طبــق نتــایج پــژوهش، بــین عوامــل جامعــه  جــنس، انتخــاب شــده

ــانه    ــاعی، رس ــۀ اجتم ــع، طبق ــی و   مرج ــاي جمع ــادي، و رفتــار    ه ــل اقتص ــات)، عوام تبلیغ

ــه نتــایج رگرســیون، متغیرهــاي تبلیغــات،    ــا توجــه ب ــاتی رابطــۀ معنــادار وجــود دارد. ب انتخاب

ــه     ــیالت، ب ــاعی، و تحص ــۀ اجتم ــع، طبق ــروه مرج ــار     گ ــر رفت ــأثیر را ب ــترین ت ــب، بیش ترتی

  انتخاباتی نمونه دارد.

میـزان مشـارکت در انتخابـات     انـد،  هـایی کـه دربـارة انتخابـات انجـام شـده       بیشتر پژوهش

ــر  ــؤثر ب ــل م ــا عوام ــرده  رأي ی ــی را بررســی ک ــد. ده ــات،   ان ــن مطالع ــاعی ای ــاي اجتم متغیره

ــوده   ــاوت ب ــب جمعیــت، متف ــز ترکی ــان و نی ــان و مک ــن برحســب زم ــد. ازای ــژوهش ان  رو، در پ

در حـوزة رفتـار انتخابـاتی، متغیرهـاي تأثیرگـذار       هـاي پژوهشـی   بـا اسـتفاده از تجربـه    حاضر،

 تماعی بر رفتار انتخاباتی افراد ساکن در استان مازندران بررسی شده است.  اج

  

  مبانی نظري: رویکردهاي بنیادي رفتار انتخاباتی

 اي متفــاوت بــه موضــوع انتخابــات هریـک از پژوهشــگران حــوزة مطالعــاتی انتخابــات، از زاویــه 

هــاي مختلــف  هتــوان در شــاخ هــاي نظــري دربــاب ایــن موضــوع را مــی انــد. بررســی پرداختــه

  ارزیابی کرد.

یی را کـــه دربــارة مشــارکت سیاســی وجــود دارد، بــه دو نــــوع هــا نیــیتب )1977( 1پــري

ي تکـاملی بـر ایـن    هـا  هیـ نظري ابـزاري تقسـیم کـرده اسـت.     هـا  هیـ نظري تکـاملی و  هـا  هینظر

ــتوار  ــتدالل اس ــهروند    نداس ــانی، ش ــهروند آرم ــه ش ــارکتک ــده مش ـــارکت   کنن ــت و مش اس

ــه ــ  ب ــۀ انج ــه   منزل ـــظر گرفت ـــماعی در ن ــئولیت اجت ــام مس ــود یم ــدگاهی در  ش ـــین دی . چن

_______________________________________________________ 
١. Parry  
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راش، شــود ( یمــ یافــت 3و روســــو 2دوتوکویــل، 1ي ارســطو، جــان اســتوارت میــل،هــا نوشــته

ــر ایــن فــرض اســتوارند کــه انســان موجــودي  هــا هیــنظر). 139-140: 1381 ــزاري نیــز ب ي اب

مــین منــافع أو تـــ هــا واســتهختحقــق برخــی  منظــور بــهعقالنــی اســت و بــا محاســبۀ ســود و 

ــا   ــه عرصــۀ سیاســت پ ــخــویش ب ــذارد یم ــۀ  گ ــزاري از ده ــنش اب ــه  1970. بی ــیالدي توج م

ویــژه، محققــان آمریکــایی در تحلیــل رفتــار  را بــه خــود جلــب کــرد؛ بــه از محققــانبســیاري 

ــد  ــه آن نشــان دادن ــال فراوانــی ب  ).187: 1377بشــیریه و همکــاران، ( سیاســی شــهروندان اقب

ــر نظــر از ــدریین، 4اپت ــه کارآمــدترین چــارچوب را    5و آن ــد ک دو رویکــرد متفــاوت وجــود دارن

نـدادن و انتخـاب یـک حـزب سیاسـی از میـان        يأدادن یـا ر  يأبراي تبیـین انگیـزة مـردم در ر   

  از: اند عبارتدهند. این دو رویکرد  احزاب دیگر ارائه می

ــیک   ــرد نئوکالس ــف. رویک ــومی «ال ــاب عم ــونز، »انتخ ــرد را ب ــن رویک ــان، 6: ای  7بوچان

دادن،  يأة افــراد بــراي رزیــانگمطــابق ایــن رویکــرد،  .بســط دادنــد 10و مــولر 9ریکــر، 8تــوالك،

ــازات     ــد کســب امتی ــه امی ــراد، ب ــان اســت. اف ــافع شخصــی اقتصــادي آن ــه از من ــاً، برگرفت غالب

را محقــق  آنهــا مــوردنظرکــه منــافع ملمــوس و  ننــدیگز یبرمــشخصــی، نامزدهــا و احزابــی را 

  کنند.

ــ ــی ســاختارگرا«رد ب. رویک  12ویلدافســکی، 11ایــن رویکــرد، کــه اوپ،»: انتخــاب منطق

، هنجارهـا و  هـا  ارزشی از قبیـل  شـناخت  جامعـه انـد، بـر مفـاهیم     ارائـه داده  14و لیتـل  13چونگ،

ی اسـتوار اسـت. در ایـن رویکـرد، تصـور بـر ایـن اسـت         دهـ  يرأساختارها بـراي تبیـین رفتـار    

ــر نیــت  -ا) و ســاختارهاي اجتمــاعیو هنجارهــ هــا فرهنگــی (ارزشکــه اعتقــادات  سیاســی ب

بـر تـالش بـراي کسـب منـافع شخصـی خـود، در         . افـراد، عـالوه  گـذارد  یم ریتأث دهندگان يرأ

_______________________________________________________ 
١. Mill 
٢. de Tocqueville 
٣. Rousseau 
٤. Apter 
٥. Andrain 
٦. Bones 
٧. Buchanan 
٨. Tullock 
٩. Riker 
١٠. Mueller 
١١. Opp 
١٢. Wildowski 
١٣. Chung 
١٤. Little 
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. اگرچـه افـراد نقشـی فعـال در پـردازش اطالعـات سیاسـی و        نداندیشۀ رفـاه مـردم نیـز هسـت    

ــابی  ــهیگزارزی ــا ن ــی   ه ــمیم نم ــتقالً تص ــد، مس ــود دارن ــون   ي موج ــد؛ چ ــتگیرن ــ فرص و  اه

: 1380اپتـر و آنـدریین،   انـد (  کننـده  نیـی تع آنهـا ي ریـ گ میتصـم ي سـاختاري در  هـا  تیمحدود

390-392.(  

ــاب   ــار در کت ــهمعم ــ جامع ــی شناس ــارکت سیاس ــگران  1391( ی مش ــر پژوهش )، از منظ

ــوزة  ــهح ــ جامع ــه شناس ــی، نظری ــوع    ی سیاس ــار ن ــا را در چه ــهه ــد طبق ــت:  بن ــرده اس ي ک

ۀ نظریـات مربـوط بـه حضـور     طبقـ  دوتحلیـل اسـت کـه    با توجـه بـه موضـوع     ي اولبند طبقه

بنـدي دوم نـاظر بـر سـطح تحلیـل       گیـرد. طبقـه   هـاي انتخابـاتی را دربرمـی    انتخاباتی و اولویت

. سـطح کـالن بـه مبـاحثی     دشـو  یمـ است کـه بـه سـه سـطح خـرد و میانـه و کـالن تقسـیم         

شــدن، و نــابرابري   شــدن، صــنعتی  چــون فرهنــگ سیاســی، توســعۀ اقتصــادي، شــهري     

و اعتقــادات و برخــی از  هــا هزیــانگ، هــا نگــرشپــردازد. ســطح خــرد بــه افــراد و  اجتمــاعی مــی

ــه هــاي فــردي ویژگــی و  هــا ســازمان، و هــا انجمــنمــواردي چــون  اشــاره دارد. در ســطح میان

برپایـۀ عوامـل    ي سـوم بنـد  طبقـه . دشـو  یمـ ی بررسـی  ررسـم یغي اجتماعی رسـمی و  ها شبکه

ی دهــ يرأعــام و رفتــار  طــور بــهبــا مشــارکت سیاســی اســت و کلیــۀ عوامــل مــرتبط  تبیینــی

ي نـاظر بـر رویکـرد نظـري اسـت. در      بنـد  طبقـه ، تیـ درنها. شـود  یمـ خـاص را شـامل    طـور  به

ی، شــناخت روانتقسـیم   ي نظـري شـامل  بنـد  میتقسـ ي، هریـک از محققـان بــه   بنـد  طبقـه ایـن  

 اند. ی، اقتصادي و اشکال دیگر پرداختهشناخت جامعه

  

  تبیین رفتار انتخاباتیرویکردهاي معرفتی 

ــه -1 ــا    نخســتین شناســان: رویکــرد جامع ــاتی دانشــگاه کلمبی ــروه تحقیق ــار، الزارســفلد و گ ب

ــد   1940( ــدگاه را ارائــه دادن ــن دی ــه   ).16: 1377ایــوبی ،() ای ــفلد نشــان داد ک  بــا. الزارس

ــراد   ۀمطالعــ ــاعی، اقتصــادي و فرهنگــی اف ــده يرأاوضــاع اجتم ــوان  ، مــیدهن ــگ جهــتت ي ری

  ی کرد.نیب شیپدهی آنان را  نوع رأي جهیدرنت سیاسی و

ي اجتمــاعی باشــد، تــابع تلقــی ا دهیــپد آنکــهدادن قبــل از  شناســان: رأي رویکــرد روان -2

دانشـــگاه میشـــیگان  پژوهشــگران  افــراد از موضـــوعات مهـــم سیاســی در جامعـــه اســـت.  

ــا) 1948( ــیس مطال ب ــات رئ ــۀ انتخاب ــ     ع ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــوري در آمریک ه جمه

  ).20: 1377ایوبی ،( بیشتر تابع عوامل روانی است. دهندگان يرأتصمیم 
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ــن الگــو   ( ياقتصــادرویکــرد  -3 ــی): طرفــداران ای ــا انتخــاب عقالن الگــوي گــزینش منطقــی ی

ــه ر  ــد ک ــابع     يأمعتقدن ــف و ت ــاعی و عواط ــاه اجتم ــتقل از پایگ ــردي و مس ــمیمی ف دادن تص

  منافع افراد است.

 اسـت ه گانـ  سـه م وجـود دارد کـه ترکیبـی از رویکردهـاي     ، رویکـرد چهـارمی هـ   تیدرنها 

  آن را رویکرد ترکیبی نامید. توان یماند و  که محققان توجه چندانی به آن نکرده

)، در رویکـــردي ترکیبــــی، رفتـــار انتخابــــاتی را در ســـه ســــطح    2002( 1نـــوریس 

کـه   هـاي سـطح کـالن،    ) نظریـه 1بندي کرده که بـر متغیرهـاي نظریـات اسـتوار اسـت:       دسته

ــی    ــیم م شــود: گــروه اول، نظریــاتی کــه ســاختار دولــت در جامعــه را        بــه دو نــوع تقس

 دانــد؛ گـروه دوم، نظریــاتی کـه فرآینــد   کننــدة نـوع و ســطح مشـارکت شــهروندان مـی    تعیـین 

هـــاي مختلـــف حیـــات جوامـــع در مشـــارکت سیاســـی  نوســـازي را عامـــل تغییـــر جنبـــه

هـاي عوامـل یـا     سـازمانی یـا نظریـه    هـاي  نظریـات سـطح میانـه، شـامل نظریـه      )2شناسد.  می

ــۀ  شــامل ســه گــروه اســت: الــف  هــاي ســطح خــرد، کــه ) نظریــه3کــارگزاران بســیج.  ـ نظری

  شناختی. هاي جمعیت ـ نظریۀ ویژگی ـ نظریۀ انگیزش؛ ج منابع؛ ب

  

  چارچوب نظري پژوهش

ــه نظریــه  جانبــه دلیــل پرهیــز از یــک بــه ــه نگــري و گــرایش ب هــا و  اي خــاص، بیشــتر از نظری

ــون  ــیِ آزم ــاي تجرب ــاتی       کاره ــار انتخاب ــر رفت ــؤثر ب ــل م ــت. عوام ــده اس ــتفاده ش ــده اس ش

ــه شــهروندان متعددنــد و مــی ــاگون طبقــه روش تــوان آنهــا را ب بنــدي کــرد. تــاکنون  هــاي گون

هـایی کـه    نظریـۀ جـامع و فراگیـري مخصـوص رفتـار انتخابـاتی مطـرح نشـده اسـت و نظریـه          

انـد و الگـوي جـامعی جهـت      غیـر خاصـی تأکیـد کـرده    اند هرکدام بـر مت  به تحلیل آن پرداخته

بنـابراین، بـراي درك و تبیـین عوامـل اجتمـاعی مـؤثر        انـد؛  دهـی ارائـه نـداده    تبیین رفتار رأي

ــا تأکیــد بــر متغیرهــایی کــه در نظریــات و آزمــون   ــد ب ــاگزیر بای ــاتی، ن ــر رفتــار انتخاب هــاي  ب

ــده  ــود مطــرح ش ــی موج ــدگاه و چشــم  تجرب ــد، دی ــی ان ــدازي ترکیب ــن  ان ــرد. ازای رو،  اتخــاذ ک

ــدگاه   ــا دی ــب آن ب ــوریس و ترکی ــوي ن ــاي الگ ــق    برمبن ــري تحقی ــارچوب نظ ــر، چ ــاي دیگ ه

  تدوین شده است.

ــه   ــته از نظری ــه دس ــوریس س ــرد، ن ــۀ    در ســطح خ ــابع، نظری ــۀ من ــوان نظری ــا عن ــا را ب ه

ــۀ ویژگــی ــت انگیــزش و نظری ــاي جمعی ــه ه ــراد   شــناختی ب ــابع، اف ــۀ من ــت. در نظری ــار گرف ک

ــابع ممکــن اســت     برخــوردار ــن من ــد داشــت. ای ــابع بیشــتر، مشــارکت بیشــتري خواهن از من

_______________________________________________________ 
١. Norris 
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مادي یـا معنـوي باشـد؛ ماننـد تحصـیالت، درآمـد، وقـت آزاد، ارتباطـات، و مهـارت سـازمانی.           

تنهـایی اقـدام بـه     گویـد کـه بـا وجـود منـابع، شـهروندان بـه        در نظریـۀ انگیـزش، نـوریس مـی    

هـاي ارزشـی و    هـاي مـادي تـا انگیـزه     از انگیـزه  دامنـۀ عوامـل انگیزشـی    کننـد.  مشارکت نمـی 

ــی  ــامل م ــی را ش ــۀ   نگرش ــت، در نظری ــود. درنهای ــیوش ــاي یژگ ــجمع ه ــناخت تی ــل ش ی، عام

ــژاد،   محــل  تأثیرگــذار بــر مشــارکت در انتخابــات، خصوصــیات فــردي اســت (ســن، جــنس، ن

  سکونت و...).

ح خــرد تــوان اســتخراج کــرد و در ســط هــاي انگیزشــی مــی مفهــوم دیگــري کــه از نظریــه

ــه انگیــزه   ــوط ب ــرار داد و جنبــۀ اجتمــاعی هــم دارد، مرب ــه   ق هــاي ارزشــی اســت کــه از آن ب

  شود. هاي ارزشی تعبیر می اولویت

هـاي ســازمانی و نظریـات عوامــل یــا    در سـطح میانــه، نـوریس نظریــاتی بـا عنــوان نظریــه   

ــی  ــارگزاران بســیج را مطــرح م ــاعی و سیاســی و    ک ــر نقــش عوامــل بســیج اجتم ــه ب کنــد، ک

کننــده، شــامل  هــاي اجتمـاعی در تبیــین مشــارکت انتخابـاتی اســتوارند. عوامــل بسـیج    بکهشـ 

ــه احــزاب سیاســی، ــارگري و صــنفی،  اتحادی ــاي ک ــذهبی،  ه ــز م ــاي  انجمــن کلیســا و مراک ه

  بر رفتار انتخاباتی تأثیرگذارند. که است هاي خبري داوطلب و رسانه

لــت در جامعــه را قــرار داده هــاي مربــوط بــه ســاختار دو در ســطح کــالن، نــوریس نظریــه

ــی و     ــام حزب ــانون اساســی، نظ ــاتی، ق ــام انتخاب ــوانین نظ ــأثیر ق ــر ت ــه ب ــزان  ...اســت ک ــر می ب

هـاي آموزشـی،    افـزایش فرصـت  ( مشارکت اسـتوارند و نیـز نظریـاتی کـه بـه فرآینـد نوسـازي       

سـاالري   هـاي گونـاگون، رشـد دیـوان     هـاي مختلـف، دسترسـی بـه رسـانه      شدن حرفه تخصصی

  بوط است.و...) مر

تــر  بــا توجــه بــه اینکــه ســطح کــالن مفــاهیم دربرگیرنــدة موضــوعات بیشــتر و گســترده 

 و تأکیـد  ...)قـانون انتخابـات و   قـانون اساسـی،  ( قـوانین حـاکم بـر کشـور     است، مباحثی چـون 

شـدن   اجتمـاعی  پـذیري سیاسـی، و   شناسـی سیاسـی بـر جامعـه     پردازان رویکـرد جامعـه   نظریه

 نظـم دهـی افـراد، در قالـب یـک مفهـوم اجتمـاعی تحـت عنـوان          رأيو تأثیر آن را بـر میـزان   

  دهیم. ی قرار میاجتماع

ــه   ــاتی ب ــار انتخاب ــه اینکــه رفت ــا توجــه ب ــگ   همچنــین، ب ــۀ کــنش سیاســی، در فرهن مثاب

سیاســی ریشــه دارد و فرهنــگ سیاســی هــر جامعــه برپایــۀ فرهنــگ عمــومی همــان جامعــه  

کشـور سـرمایۀ اجتمـاعی اسـت. یکـی از      گیـرد، یکـی از ابعـاد فرهنـگ عمـومی هـر        شکل می

هـاي افـراد تأثیرگـذار اســت،     کــه بـر کـنش   اسـت  یاجتمـاع  اعتمـاد ابعـاد سـرمایۀ اجتمـاعی،    

از  کنـد.  امکـان سـنجش پیـدا مـی     تـوان گفـت ارتبـاط آن بـا رفتـار انتخابـاتی       مـی  که طوري به
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 باثبـات اینگلهارت معتقـد اسـت کـه سـطوح عـالی اعتمـاد بـه یکـدیگر بـا دموکراسـیِ            طرفی،

ــاالیی    رابطــه دارد ــل و... در ســطح ب ــاد متقاب ــدگی و اعتم ــه رضــایت از زن و در کشــورهایی ک

ــتر از      ــیار بیش ــود بس ــظ ش ــه و حف ــک پذیرفت ــاي دموکراتی ــه نهاده ــال اینک ــرار دارد، احتم ق

  ).39: 1382هایی هستند (اینگلهارت،  کشورهایی است که افراد آن فاقد چنین نگرش

پـذیري در هــر دوره از   کـه فرآینـد جامعـه    )معتقدنـد 1992( 2ینـو و پاسـکال پر  1نونـا مـایر  

ــی ــدگی ازســرگرفته م ــروه  زن ــرد در گ ــف سیاســی و فرهنگــی،   شــود و عضــویت ف هــاي مختل

ــی   ــین م ــرد را تعی ــی ف ــرایش سیاس ــد.  گ ــداهللا ،(کن ــوبی   97: 1388عب ــل از ای ــه نق  1377ب

ــار رأي 25: ــان، رفت ــه نظــر آن ــراد از موقعیــت ) ب ــی دهــی اف ــد، ســ( هــاي عین ن، جــنس، درآم

ــد و... ــت) محــل تول ــا  و موقعی ــین ی ــاي پیش ــی ه ــاعی،  ( ذهن ــاهی اجتم ــذهبی، آگ ــت م هوی

ــوع         ارزش ــاري و ن ــۀ آم ــب جامع ــده، برحس ــر نگارن ــت. از نظ ــأثر اس ــی و...) مت ــاي سیاس ه

ــات مطالعــه ــت مــذهبی و انتخاب ــد   ملــی شــده، هوی ــراد بخشــی از فرآین ــی) اف (موقعیــت ذهن

اســت. تقابــل ســنت و مــذهب از گذشــته تــاکنون در ایــران   شــدن آنــان در جامعــه اجتمــاعی

طـور گسـترده در کشـور     گرایـی و مـذهبی بـه    موجود بوده و وابسـتگی افـراد بـه مباحـث ملـی     

  مشهود است.

  

 پژوهشهاي  فرضیه

  رسد میزان اعتماد اجتماعی افراد بر رفتار انتخاباتی آنها تأثیر معناداري دارد. نظر می به

  رعایت نظم اجتماعی افراد بر رفتار انتخاباتی آنها تأثیر معناداري دارد. رسد نظر می به

  رسد هویت ملی افراد بر رفتار انتخاباتی آنها تأثیر معناداري دارد. نظر می به

  رسد هویت دینی افراد بر رفتار انتخاباتی آنها تأثیر معناداري دارد. نظر می به

ــه ــزان اســتفاده از رســانه نظــر مــی ب ــأثیر   رســد می ــاتی افــراد ت ــر رفتــار انتخاب هــاي عمــومی ب

  معناداري دارد.

هـاي اجتمـاعی افـراد بـر رفتـار انتخابـاتی آنهـا تـأثیر معنـاداري           رسـد نـوع شـبکه    نظـر مـی   به

  دارد.

  هاي ارزشی افراد بر رفتار انتخاباتی آنها تأثیر معناداري دارد. رسد اولویت نظر می به

  اي و رفتار انتخاباتی رابطۀ معناداري وجود دارد. رسد بین متغیرهاي زمینه نظر می به

  

_______________________________________________________ 
١. Nonna mayer 
٢. Pascal perrineau 
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  شناسی پژوهش روش

سـال بـه    18در این مطالعه پیمایش است. جمعیت آماري تحقیق را شـهروندان   کاررفته بهروش 

ایـن جمعیـت طبـق     آمـار دادن بودند.  يرأاند که واجد شروط  باالي استان مازندران تشکیل داده

دست آمد. با استفاده از فرمـول   نفر به 2269512ز آمار ایران  مرک 1396سرشماري سال  نیآخر

سـاخته را تکمیـل کردنـد.     نامۀ محقـق  نفر نمونه پرسش 384ي اطالعات، آور جمعکوکران، براي 

ي انتخاب شد. در اجراي ایـن روش، بـا توجـه بـه     ا چندمرحلهي ا خوشهي، از نوع ریگ نمونهروش 

ان مازندران به سه قسمت (شـرق، مرکـز و غـرب) تقسـیم     هاي جغرافیایی و فرهنگی، است ویژگی

، برمبنـاي قـانون   هـا  خوشـه شد. هر خوشـه هفـت شهرسـتان را دربرگرفـت و داخـل هریـک از       

مشـخص شـد و    هـا  خوشـه ي انتخابـاتی اسـت،   هـا  حـوزه ي بند دستهتقسیمات کشور که مالك 

ت جمعیتـی بـا حجـم نمونـه،     شیوة تصادفی در آنها انجام گرفت. با استناد به نسـب  ي بهریگ نمونه

هـا میـان افـراد     نامـه  منازل، پرسـش  براي هر منطقه تعداد پاسخگویان مشخص شد و با رجوع به

  توزیع شد. سال 18باالي 

  

 
  همان حجم نمونه است. nدر فرمول فوق 

      5/0=p         5/0=q        05/0=d         96/1=t            2269512=N 

  
  

  رفتار انتخاباتی (متغیر وابستۀ پژوهش)تعریف نظري 

ــاتی ــار انتخابـ ــوع رفتـ ــاختاري    نـ ــاي سـ ــا کارکردهـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــارکت سیاسـ ی مشـ

، رفتـار  گـر ید عبـارت  بـه ي فرهنگـی در سـطح کـالن نظـام اجتمـاعی رابطـه دارد.       ها ستمیرسیز

ــاها و   ــردم تقاض ــاتی م ــتهانتخاب ــا خواس ــیه ــاعی  ي سیاس ــاو اجتم ــی آنه ــین م ــد و  را تبی کن

ي موجــود را بــه نامزدهــاي نماینــدگی تفهــیم کنــد. البتــه، هــا نگــرشو  هــا دگاهیــدوانــد ت مــی

ــوز        ــاتی، هن ــار انتخاب ــارة رفت ــژوهش درب ــه پ ــدین ده ــس از چن ــه پ ــت ک ــد اس ــر معتق ویس
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 1نظــري اســتواري بــراي مطالعـۀ ایــن نــوع مشــارکت سیاسـی وجــود نــدارد (ویســر،   چـارچوب 

1996 :23-34.(  

ي هـا  نظـام  اسـی اسـت کـه بـا کارکردهـاي سـاختی خـرده       نـوعی کـنش سی   رفتار انتخاباتی

ي و فرهنگــی در ســطح کــالن نظــام اجتمــاعی رابطــه دارد. ایــن رفتــار در ا جامعــهاقتصــادي و 

ــا وضــعیت   ، شخصــیت اجتمــاعی، و الگــوي ارگانیســم رفتــاريســطح خــرد نظــام اجتمــاعی ب

  ).336: 1394رفتاري آن ارتباط دارد (نیکفر و اکبري، 

ــات ــار انتخاب ــا و  رفت ــۀ رفتاره ــه مجموع ــمی ب ــا میتص ــیه ــه م ــردم، و   یی گفت ــه م ــود ک ش

، ایـن رفتـار   گـر ید عبـارت  بـه . ددهنـ  یمـ و گروهـاي سیاسـی در زمـان انتخابـات انجـام       ها جناح

ــا     ــات اســت و منظــور از آن کــنش و واکنشــی اســت کــه مــردم و نامزده خــاص زمــان انتخاب

چـون گـرایش انتخابـاتی،     ییرهـا یغمتدهنـد. در ایـن پـژوهش، رفتـار انتخابـاتی بـا        صورت می

  کنش انتخاباتی، و شناخت انتخاباتی سنجیده شده است:

معنـی میـل، رغبـت، قصـد، و اراده اسـت. گـرایش        گـرایش در لغـت بـه   گرایش انتخابـاتی:  

انتخابـاتی نیــز هـر نــوع میـل و رغبــت بـه حــوزة انتخابـات اســت و هرگونـه تمایــل یـا هــدف        

رایش انتخابـاتی تعریـف کـرد. اگرچـه ایـن اصـطالح بـه        تـوان گـ   کنشگر در ایـن حـوزه را مـی   

سـمت گـروه و    گرایش سیاسـی نزدیـک اسـت، در اینجـا هـدف تمـایالت سیاسـی کنشـگر بـه         

  جناح سیاسی خاصی نیست.

ــاتی:  ــنش انتخاب ــه   ک ــت ب ــنش در لغ ــی از      واژة ک ــت. برخ ــردار اس ــا ک ــل ی ــی عم معن

ــه ــن      جامعـ ــران ایـ ــارس و دیگـ ــونز، هابرمـ ــر، پارسـ ــل وبـ ــان مثـ ــوزة شناسـ واژه را در حـ

ــه ــه جامع ــرده شناســی ب ــار ب ــرده   ک ــه ک ــاتی درخصــوص کــنش اجتمــاعی ارائ ــد و نظری ــد،  ان ان

داننـد کـه افـراد جامعـه دربرابـر       منـدي مـی   شناسـان کـنش را رفتـار نیـت     کـه جامعـه   طوري به

ــت    ــاي نی ــز رفتاره ــاتی نی ــنش انتخاب ــد. ک ــم دارن ــان    ه ــگران در زم ــه کنش ــت ک ــدي اس من

  هم دارند. انتخابات در جامعه با

 تـوان آن را  اصـطالح شـناخت انتخابـاتی تعریـف دقیقـی نـدارد و مـی       : شناخت انتخابـاتی 

ــه     ــن نکت ــر ای ــه ب ــاتی دانســت ک ــراي درك موضــوعات انتخاب ــی ب ــومی و تجرب رویکــردي مفه

ــات تحلیــل مــی   ــه اطالعــات در حــوزة انتخاب ــاتی  تمرکــز دارد کــه چگون شــوند. تعریــف عملی

  ه است:آمد 1متغیر وابسته در جدول 

  

_______________________________________________________ 
١. Visser 
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  . تعریف عملیاتی متغیر وابسته: رفتار انتخاباتی1جدول 

  گویه  مؤلفه  شاخص  ابعاد  متغیر

ی
بات

خا
انت

ر 
تا

رف
  

ی
بات

خا
انت

ش 
رای

گ
  

تمایل 

  انتخاباتی

  ها ارزش

  هنجارها

  دادن مفید است نفس شرکت در انتخابات و رأي

  داشتن گیري باور درونی به ارزش انتخابات و رأي

و  طرفداري

  حمایت

  دادن داشتن نظر و موضع سیاسی درقبال رأي

  رفتن پاي صندوق رأي

انگیزه و عالقۀ 

  فردي

  نظر موافق شخصی با شخصیت و رفتار نامزدها

قبل از  سیاسی و اجتماعی وضعیت عدم موافقت با

  انتخابات

انگیزة 

  انتخاباتی

  کننده ترغیب
  دادن و رأي کردن احساس وظیفۀ دینی براي شرکت

  دادن کردن و رأي احساس وظیفۀ ملی براي شرکت

  بازدارنده
  نظر منفی درباب عملکرد مجموعۀ دولت پیشین

  احساس مسئولیت اجتماعی براي بهبود اوضاع

هاي  اولویت

  انتخاباتی

  سیاسی

خواه و کمک به تحقق  دل حزب یا احزاب قبول برنامۀ

  موردنظر هاي حزب اهداف و برنامه

  خواه ها و شعائر جناح سیاسی دل پیروي از آرمان

  دادن به فرد یا افراد موردنظر رأي

  مذهبی
  انجام تکلیف شرعی

  پیروي از فرمان والیت فقیه

  ملی
  توسعۀ سیاسی کشور

  توسعۀ منافع ملی

ی
بات

خا
انت

ش 
کن

  

  گیري تصمیم

منبع 

  گیري تصمیم

  فردي یا شخصی

  جمعی یا گروهی

الگوي 

  گیري تصمیم

  با مطالعه و تحقیق

  رفع تکلیف

  مشارکت

 کنم ها شرکت می گیري در همۀ رأي  گسترده

 کنم جمهوري شرکت می فقط در انتخابات رئیس  محدود

  شرطی
 کنم اگر در زندگی من تأثیر دارد شرکت می

  کنم شرکت میهر زمان که نامزد موردعالقه بود 

  اقدام

  دادن عمل رأي
 دهم هر موقعیتی پاي صندوق رأي می در

 همکاري در برگزاري انتخابات

تعهد به عمل 

  انتخاب

 دادن در هر انتخابات بندي به رأي پاي

 بندبودن به قبول نتایج انتخابات پاي
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  گویه  مؤلفه  شاخص  ابعاد  متغیر

ی
بات

خا
انت

ت 
اخ

شن
  

  آگاهی

  منبع آگاهی

 صداوسیما

 مجالس دینی، مطبوعات و اینترنت محافل و

 مجالس و محافل مختلف انتخاباتی

  ماهیت آگاهی
 شناخت از نامزدهاي انتخابات

 شناخت فضاي انتخابات

کیفیت 

  تحلیل

  قدرت تحلیل
  تحت تأثیر فضاي انتخابات

  مطالعۀ فردي

  نظر کارشناسی
  داخل ایران

  خارج از کشور

 بینش و

  بصیرت

  مالحظات فردي
  دادن عادت به رأي

  اهمیت منافع فردي

مالحظات 

  جمعی

  حمایت از نظام و کشور

  احساس تکلیف شرعی و ملی

  

  تعریف نظري متغیرهاي مستقل پژوهش

ــه در بررســـی ــاي جامعـ ــۀ    هـ ــاعی، در وهلـ ــدة اجتمـ ــر پدیـ ــۀ هـ ــراي مطالعـ ــناختی، بـ شـ

ــاعی  ــل اجتمـ ــد عوامـ ــد؛    اي را بر اول، بایـ ــأثیر دارنـ ــده تـ ــر آن پدیـ ــه بـ ــرد کـ ــی کـ رسـ

ــاعی،         ــل اجتمـ ــوم عوامـ ــیم. مفهـ ــاعی را بشناسـ ــل اجتمـ ــدا عوامـ ــد ابتـ ــابراین، بایـ بنـ

 رود. کــار مـــی  بــراي متغیرهــا و مضـــامین اجتمــاعی بـــه    ی،جزئـــصــورت کلـــی یــا    بــه 

ــنش  ــهعوامـــل اجتمـــاعی، در بیـ ــناخت جامعـ ــواملی ی، مجموعـــهشـ ــر  اي از عـ ــه بـ ــد کـ انـ

ــار مـــا د ــأثیر مـــی  ر موقعیـــتاندیشـــه و رفتـ گذارنـــد و بـــه کنشـــی  هـــاي اجتمـــاعی تـ

ــر  ــمنجـ ــو یمـ ــه ندشـ ــوع  کـ ــموضـ ــهمطالعـ ــت. ۀ جامعـ ــی اسـ ــدر  شناسـ ــا یبررسـ و  هـ

منزلـــۀ بســـتر و زمینـــۀ    بـــهبـــا تبیـــین عوامـــل اجتمـــاعی     مطالعـــات اجتمـــاعی، 

ــکل  آنهــاو مســائل اجتمــاعی، چرایــی و چگــونگی     هــا دهیــپدي و ظهــور انــواع  ریــگ ش

ــهتحـــت  ــی مطالعـ ــرار مـ ــرد. قـ ــه گیـ ــرفاً پد جامعـ ــان صـ ــا دهیـــشناسـ ــاع يهـ را  یاجتمـ

ــ فیتوصــ ــکن ینم ــو نظردن ــه در پرت ــ، بلک ــا هی ــه تب ه ــیب ــپد نی ــا دهی ــن ه ــ زی ــپرداز یم ــا  دن ت

 و محمــدي، پــور ید (جالئــشــوبــه جامعــه و مســائل آن فــراهم     تــر ژرفامکــان نگــاه  

 یشناســـ جامعـــه ةحـــوز يهـــا هیـــشناســـان نظر از جامعـــه یبرخـــ ،رو نیـــازا ؛)13: 1387

ــالن، م  ــطح (کــ ــه ســ ــهیرا در ســ ــ انــ ــرد) تقســ ــی میو خــ ــد مــ ــاي  کننــ و متغیرهــ

 گیرنـــد. بنــدي قــرار مــی    نـــوعی در ایــن ســطح   هــا هــم بــه    شــده از نظریــه   اســتخراج 
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ــوان گفـــت کـــه نظریـــات کـــالن در جامعـــه  مـــی کنشـــگر، و –شناســـی، عنصـــر فـــرد تـ

ــی  ــره را نادیـــده مـ ــطح    زنـــدگی روزمـ ــد. سـ ــاهی کلـــی دارنـ ــه نگـ ــه جامعـ انگارنـــد و بـ

ــه تحلی ــرد در جامعـ ــی خـ ــی لـ ــت.     شناسـ ــوط اسـ ــگر مربـ ــره و کنشـ ــدگی روزمـ ــه زنـ بـ

ــی       ــایی را دربرم ــت، متغیره ــطح اس ــن دو س ــین ای ــه ب ــز، ک ــه نی ــطح میان ــه از   س ــرد ک گی

  تر است. تر و از سطح کالن کوچک سطح خرد بزرگ

ــژوهش نیـــدر ا ــق ،پـ ــه محقـ ــین جامعـ ــاتی،  در تبیـ ــار انتخابـ ــناختی رفتـ ــل  شـ عوامـ

ــاع ــرا ن یاجتم ــت بررســ  زی ــه یجه ــطح کــالن، م   ب ــه س ــهیس ــرد تقســ  ان کــرده  میو خ

ــت ــل. اسـ ــاع عوامـ ــامل  یاجتمـ ــالن شـ ــاخص  کـ ــاهیم و شـ ــایی مفـ ــاد   هـ ــون اعتمـ چـ

ــی،   ، یاجتمـــاع ــت دینـ ــی، هویـ ــی ینظـــم اجتمـــاع و  هویـــت ملـ  عوامـــل شـــود. مـ

ــاع ــهیم یاجتمـ ــاخص  انـ ــاهیم و شـ ــاي  مفـ ــبکههـ ــا شـ ــاعی و هـ ــانهي اجتمـ ــا رسـ را  هـ

هماننــــد  هــــایی فــــاهیم و شـــاخص مخـــرد   یاجتمــــاع عوامـــل در  گیــــرد. دربرمـــی 

  شود. سنجیده می يا نهیزمي رهایمتغی و ارزش هاي اولویت

ــاعی ــاد اجتمــ ــه : اعتمــ ــاعی مجموعــ ــاد اجتمــ ــر اعتمــ ــژوهش حاضــ اي از  در پــ

در نظــر گرفتــه شــده   لحــاظ اجتمــاعی تأییدشــده    انتظــارات، تعهــدات اکتســابی و بــه   

ــال ســازمان       ــز درقب ــال یکــدیگر و نی ــه افــراد درقب ــت ک ــا اس ــوط بــه   و  ه نهادهــاي مرب

. در ایــن پــژوهش، اعتمــاد اجتمــاعی را در ســه ســـطح      شــان دارنــد   زنــدگی اجتمــاعی  

  کنیم. شخصی و اعتماد عام تقسیم می اعتماد شخصی، اعتماد بین

)، نظـــم 1375( شناســـی نظـــم جامعـــهمســـعود چلبــی در کتـــاب   نظـــم اجتمـــاعی:

ــه  ــانی و  اجتمـــاعی را نتیجـــۀ نفـــوذ متقابـــل مجموعـ ــاي مشـــترك آرمـ ــا هـ ــاري بـ هنجـ

ــبکه ــتی  شـ ــاي فرصـ ــی    هـ ــی مـ ــردي و جمعـ ــگران فـ ــاملی کنشـ ــی،   و تعـ ــد (چلبـ دانـ

ــه   31: 1375 ــد جامعــ ــه دو بعــ ــژوهش بــ ــن پــ ــاعی در ایــ ــم اجتمــ ــذیري و  ). نظــ پــ

  گرایی تقسیم شده است. قانون

ــی نشــان   هویــت دینــی:  ــت دین ــه دیــن و       هوی ــق و تعهــد ب دهنــدة احســاس تعل

رض ناشـــی از حمـــل صـــفت جامعـــۀ دینـــی اســـت. هویـــت دینـــی همـــان آثـــار و عـــوا 

ــن ــه   دی ــت. ب ــرد اس ــر ف ــه    دار ب ــن ب ــذیرش دی ــا پ ــر، ب ــر بهت ــادي،    تعبی ــوزة اعتق ــۀ ح منزل

شـــود  تغییــرات و نتــایج مهمـــی در وجــوه مختلـــف زنــدگی فـــرد مــؤمن حاصـــل مــی      

هــاي سیاســـی، فرهنگـــی و   . هویـــت دینـــی بــا مؤلفـــه )196 :1383ســـاز قمــی،   چیــت (

  رفتاري مشخص شده است.
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ــی:  ــق و وفــاداري       هویــت ملــی  هویــت مل معــرف احســاس همســانی، تشــابه، تعل

اســـت و  )خودمــان ( هــاي ملــی یـــا واحــدهاي جمعــی نظیـــر ملیــت      افــراد بــه گـــروه  

ــین  )حــال، بــه تفــاوت، ناهمســانی و تمــایز یــا بقیــۀ واحــدهاي جمعــی (دیگــران          درع

ــهرام  ــاره دارد (شـ ــاران،   اشـ ــا و همکـ ــه  )125: 1393نیـ ــا مؤلفـ ــی بـ ــت ملـ ــاي  . هویـ هـ

  هنگی سرزمینی و اجتماعی مشخص شده است.تاریخی، میراث فر

طبـــق تعریـــف هلـــن صـــدیق بنـــاي، شـــبکۀ اجتمـــاعی  هـــاي اجتمـــاعی:  شـــبکه

ــراد بــه       ــی از اف ــدن گروه ــراي نامی ــه ب ــطالحی اســت ک ــی  اص ــه بــا خــود    کــار م رود ک

ــی        ــکیل م ــاتی تش ــجم ارتباط ــۀ منس ــک حلق ــد و ی ــتمر دارن ــیع و مس ــاط وس ــد  ارتب دهن

ــاي، ( ــدیق بنـ ــبکۀ اج1387صـ ــاخص شـ ــۀ   ). شـ ــه دو مؤلفـ ــژوهش بـ ــن پـ ــاعی در ایـ تمـ

  هاي اجتماعی رسمی و غیررسمی تقسیم شده است. شبکه

ــانه ــا: رس ــی    ه ــالق م ــاط اط ــراري ارتب ــزار برق ــه اب ــه هرگون ــانه ب ــل   رس ــه حام ــود ک ش

تواننـــد  هـــا مـــی ). رســـانه269: 1387پیـــام باشـــد (وینـــدال و همکـــاران، » واســـط«یـــا 

ــنیداري،    ــداري، شـ ــاري، پدیـ ــف رفتـ ــاد مختلـ ــانه در ابعـ ــات، و    نشـ ــیا، مکتوبـ ــا، اشـ هـ

ــبکه ــاران،    شـ ــی و همکـ ــد (علیئـ ــا کننـ ــش ایفـ ــی نقـ ــاي جمعـ ــن 136: 1395هـ ). در ایـ

هـــایی چـــون شـــنیداري، بصـــري و خوانشـــی  هـــا بـــا مؤلفـــه پـــژوهش، شـــاخص رســـانه

  مطالعه شده است.

ــت ــی:  اولوی ــاي ارزش ــاب   ه ــرو در کت ــن بی ــاعی   آل ــوم اجتم ــگ عل ــد  فرهن ــا تأکی ، ب

ــف ارزش  ــر تعری ــا و او ب ــته ــا        لوی ــود را ب ــدگی خ ــردم زن ــت م ــد اس ــی، معتق ــاي ارزش ه

ــی  ارزش ــاعی مـ ــاي اجتمـ ــن ارزش   هـ ــر ایـ ــه دربرابـ ــاي جامعـ ــد و اعضـ ــه   گذراننـ ــا بـ هـ

ــی  ــت مـ ــاق دسـ ــکلی از وفـ ــد  شـ ــرو، (یابنـ ــاخص  386: 1377بیـ ــژوهش، شـ ــن پـ ). در ایـ

هــاي مــدرن، ســنتی، مــذهبی و ملــی تقســیم       هــایی چــون ارزش  هــا بــه مؤلفــه   ارزش

  شده است.

 

  اي هاي زمینهمتغیر

 اي . تعریف عملیاتی متغیرهاي زمینه2جدول 

  گویه  تعریف عملیاتی  مفهوم

  مرد، زن  مرد یا زن بودن  جنسیت

سال به باال و واجد شروط  18افراد   سن

  دهی  رأي

  شدة عمر هاي سپري اعداد مربوط به سال

  هل، مجردأمتـ وضعیت فرد از نظر ازدواج  هلأتـ
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  گویه  تعریف عملیاتی  مفهوم

دیپلم، لیسانس،  زیردیپلم، دیپلم، فوق  ردسطح تحصیالت ف  تحصیالت

  لیسانس، دکتري فوق

  میزان هزینۀ ماهیانۀ شخص یا خانواده  میزان درآمد ماهیانه  درآمد

فعالیت اقتصادي فرد براي تأمین   شغل

  ها هزینه

کارمند، کارگر، بازنشسته، شغل آزاد، کشاورز، 

  حال تحصیل کار، در بی

  شهر، روستا  گومحل اقامت فرد پاسخ  محل سکونت

  

  اعتبار و روایی متغیرهاي پژوهش

 از جامعۀ آماري صورت گرفـت  نفر 40براي  آزمون شیپها، عملیات  ي پایایی گویهریگ اندازهبراي 

بـا   و اس اس پی اس افزار نرمبا استفاده از  ها دادهآمد. کلیۀ  دست درصد به 70میزان روایی باالي  و

  تحلیل شدند. ي متناسبها آزموناستفاده از  اطی و باکاربرد آمارهاي توصیفی و استنب

  . ضریب پایایی متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق3جدول 

  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  شاخص  متغیر مستقل

  عوامل اجتماعی

  %81  8  اعتماد اجتماعی

  %73  8  نظم اجتماعی

  %75  8  هویت ملی

  %78  8  هویت دینی

  %71  6  هاي اجتماعی شبکه

  %77  7  رسانه

  %70  8  هاي ارزشی اولویت

    7  اي متغیر زمینه

  %94  42  رفتار انتخاباتی  متغیر وابسته

  

  هاي پژوهش یافته

ــه ــیفی:  یافت ــاي توص ــه توصــیف ویژگــی  دره ــاي جمعیــت ابتــدا، ب شــناختی پاســخگویان  ه

درصـد   56ه اسـت؛  سـال بـود   98/36 کننـدگان برابـر بـا    پردازیم. میـانگین سـنی مشـارکت    می

 6/20درصـــد پاســـخگویان متأهـــل و  4/79درصـــد زن هســـتند؛  44پاســـخگویان مـــرد و 
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از  درصــد ســاکن روســتا هســتند. 5/30درصــد افــراد ســاکن شــهر و  5/69 درصــد مجردنــد؛

ــد،   6/9تحصــیلی،  نظــر وضــعیت ــپلم بودن ــر دی ــپلم داشــتند،  8/26درصــد زی  3/7درصــد دی

مـــدرك  درصـــد 8/14مـــدرك کارشناســـی، درصـــد  5/38دیـــپلم،  درصـــد مـــدرك فـــوق

ازآنجاکـه هزینـۀ خـانوار معـرف درآمـد       درصـد مـدرك دکتـري دارنـد.     9/2ارشد و  کارشناسی

ــه   در ــه شــده اســت، وضــعیت پاســخگویان ب ــۀ خــانوار   نظــر گرفت ــۀ ماهان لحــاظ میــزان هزین

لحـاظ وضـعیت    بـه  اسـت.  تومـان بـوده   1491510بررسی شـد. میـانگین درآمـد پاسـخگویان     

ــخگویان، شـــغلی پ ــد،  6/27اسـ ــد بودنـ ــارگر،  8/13درصـــد کارمنـ ــد  3/2درصـــد کـ درصـ

ــد،  ــتند،   7/23بازنشســته بودن ــغل آزاد داش ــد،   7درصــد ش ــاورز بودن ــد  5/5درصــد کش درص

ــیل، و   در ــال تحص ــه  4/10ح ــد خان ــد درص ــتوز. دار بودن ــ عی ــخگو یفراوان ــب انیپاس  برحس

ــات رفتــار ریــمتغ گزینــۀ  درصــد 2/24 اد،یــز یلــیخ ۀنــیگز درصــد 6/7کــه  داد نشــان یانتخاب

 ۀنــ یگز درصــد 4/10 و ،کــمگزینــۀ  درصــد  4/22، متوســطگزینــۀ  درصــد 4/35 اد،یــز

دســت آمــده اســت،  بــه 5 از 96/2، کــه ریــمتغ نیــا نیانگیــم .نــدا هدکــر انتخــاب را کــم یلـ یخ

  است. متوسط حد در انیگوخپاس یانتخابات رفتار تیوضع که دهد یم نشان

  

  ها آزمون فرضیه

بودن  ها، الزم است نخست از پارامتري یا غیرپارامتري تخاب آزمون مناسب براي فرضیهبراي ان

ها اطمینان حاصل شود و با توجه به آن آزمون مناسب انتخاب شود. در این  مقیاس داده

  کلیۀ متغیرها بررسی شدند. 1اسمیرنوف- پژوهش، با استفاده از آزمون کلموگروف

  اسمیرنوف-. کلموگروف4جدول 

  سطح معناداري  انحراف استاندارد  میانگین  یرهامتغ

  079/0  71/5  92/23  هاي ارزشی اولویت

  054/0  74/8  98/36  سن

  057/0  39/5  03/21 ها رسانه

  059/0  51/4  02/18  هاي اجتماعی شبکه

  0,154  75/5  11/24  اعتماد اجتماعی

  085/0  42/5  79/24  نظم اجتماعی

  200/0  80/5  68/23  هویت ملی

  169/0  32/5  42/23  دینی هویت

  073/0  01/28  52/124  رفتار انتخاباتی

_______________________________________________________ 
١ Kolmogorov–Smirnov Test 
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شود که براي کلیۀ  استنباط می 05/0،1داري  و مشاهدة سطح معنی 2با توجه به نتایج جدول 

  کرد. استفاده بهاي پارامتري متناس متغیرها باید از آزمون

  

  هاي استنباطی یافته

و  00/0داري=  (معنـی  دهـد  توجه به جنسیت، نشان مـی نتایج آزمون تی براي رفتار انتخاباتی با 

) و رفتــار 38/25و انحــراف معیــار  7/129میــانگین (مــردان  کــه رفتــار انتخابــاتی )11/4تـی=  

تفـاوت   84/11اخـتالف میـانگین    ) بـا 84/29انحراف معیار  و 86/117میانگین (انتخاباتی زنان 

 گـروه  دو نیـ ا و اسـت  زنان از مردان نیانگیم شتربودنیب از یحاک کهبا یکدیگر دارند  معناداري

 تـوان  یمـ . دارنـد  هـم  بـه  نسبت یمتفاوت یانتخابات رفتار نیانگیم درصد 95/0 نانیاطم سطح با

  .دارند مشارکت يجمهور رئیس انتخابات در مازندران استان در زنان از شتریب مردان که گفت

و  00/0داري=  ت تأهل (با سطح معنیتی براي رفتار انتخاباتی با توجه به وضعی آزموننتایج 

و انحـراف معیـار    41/120میـانگین  (متـأهالن   دهد کـه رفتـار انتخابـاتی    نشان می )78/6تی= 

اخــتالف  ) بــا38/24و انحــراف معیــار  142/63 نیانگیــ(م) و رفتــار انتخابــاتی مجردهــا 16/27

 از هـا مجرد نیانگیـ م نشـتربود یب از یحـاک  کهبا یکدیگر دارد  تفاوت معناداري 21/22میانگین 

 یمتفـاوت  یانتخابـات  رفتـار  نیانگیـ م رصدد 95/0 نانیاطم سطح با گروه دو نیا و است نهالأمت

 در مازندران استان در نهالأمت از شتریب هامجرد کهگفت  توان یم ،جهیدرنت. دارند هم به نسبت

  .دارند مشارکت يجمهور رئیس انتخابات

داري=  محـل سـکونت (سـطح معنـی     انتخابـاتی و  رفتـار ة آزمون تی دربـار  جینتابا توجه به 

و انحـراف معیـار    57/125میـانگین  (افـراد روسـتایی    )، رفتار انتخابـاتی -567/0و تی=  751/0

اخـتالف   بـا ) 7/27و انحراف معیـار   123/ 98(با میانگین و رفتار انتخاباتی شهرنشینان  )77/28

 95/0و این دو گـروه بـا سـطح اطمینـان      ن ندادبا یکدیگر نشا تفاوت معناداري -76/1میانگین 

 چیهـ  افـراد  سکونت محل که دهد یم نشان جینتادرصد میانگین رفتار انتخاباتی مشابهی دارند. 

  .ندارد آنان یانتخابات رفتار بر يریثأت

دربـاب سـطح    مربـوط بـه رفتـار انتخابـاتی     )طرفـه  تحلیـل واریـانس یـک   (اف  نتایج آزمون

برابري واریانس، حاکی از آن است که سطح تحصـیالت افـراد در رفتـار    تحصیالت در وضعیت نا

 نشان 3هاول-جیمز آزمون قیطر از 2هاك- پستۀ چندگان ۀسیمقا جینتا آنها تأثیر دارد. انتخاباتی

 و ،سـانس یل فـوق  بـا  پلمیـ د سـانس، یل و پلمید با پلمیردیز التیتحص سطح با افراد که داد نشان

_______________________________________________________ 
١. p-value > ٠/٠٥ 
٢. Post-Hoc 
٣. Games-Howell 
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 تفـاوت  ،بود شده 0,05 از کمتر که ،جدولداري  ه به سطح معنیبا توج ،سانسیل فوق با سانسیل

  .داشتند یمشابه رفتار یلیتحص يها گروهدیگر  و دارند یانتخابات رفتار در يمعنادار يآمار

هاي شغلی در رفتار انتخابـاتی   طرفه) دربارة تأثیر گروه تحلیل واریانس یک(نتایج آزمون اف 

رفتار انتخاباتی آنهـا   که بین نوع شغل پاسخگویان با دهد می در وضعیت نابرابري واریانس، نشان

 هـاول -جیمـز  آزمـون  قیـ طر زهاك ا-ۀ پستچندگان ۀسیمقا جینتاتفاوت معناداري وجود دارد. 

) و دار خانـه  و ،آزادشغل  کارگر، ، کارمندگروهاي شغلی(  با لیتحص درحال افراد که داد نشان

 کارگر،گروههـاي شـغلی(   بـا  کشـاورز  افراد و )کارگر و ندکارمگروه هاي شغلی(  با کاریبافراد 

 ،بـود  0,05 از کمتر که ،جدول داري با توجه به سطح معنی ) لیتحص درحال و کاریب آزاد،شغل 

 هـم  بـا  یتفـاوت  لحـاظ آمـاري   ی بـه شغل يها گروهدیگر  و دارند يآمار تفاوت یانتخابات رفتار در

  .ندارند

هریک از متغیرهاي مستقل با متغیر وابستۀ رفتار انتخاباتی. رگرسیون خطی ساده بین 5جدول   

  
  

آمـده از رگرسـیون خطـی سـادة متغیرهـا حـاکی از ایـن اسـت کـه متغیـر            دسـت  نتایج به

ــین   ــا ضــریب تعی ــی، ب ــاتی دارد و   53هویــت مل ــار انتخاب ــا رفت درصــد، بیشــترین رابطــه را ب

ــین   ــا ضــریب تعی ــد، ب ــر درآم ــه را  13متغی ــرین رابط ــاتی دارد  درصــد، کمت ــار انتخاب ــا رفت . ب

ــی   ــان م ــده نش ــاي استانداردش ــریب بت ــاعی،     ض ــاد اجتم ــی، نه ــت مل ــر هوی ــه متغی ــد ک ده

هـا و اعتمـاد اجتمـاعی، بـه نسـبت متغیرهـاي دیگـر، در تعیـین          هـاي اجتمـاعی، رسـانه    شبکه
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کننـد. ایـن نتـایج درجـۀ اهمیـت هـر متغیـر         تـري ایفـا مـی    تغییرات رفتار انتخاباتی نقش مهم

ــه ــر  را ب ــاي دیگ ــی   نســبت متغیره ــان م ــاتی نش ــار انتخاب ــین رفت ــق  در تبی ــد. طب ــاده  جینت

ــه ونیرگرســ ــیتع بیضــر، چندگان ــر شــده لیتعــد نی ــا براب ــ نشــان 0,67 ب ــد یم ــه ده  67 ک

 يرهــایمتغ بــه ،مازنــدران اســتان شــهروندان یانتخابــات رفتــار زانیــم راتییــتغ کــل از درصــد

 شـهروندان  یانتخابـات  رفتـار  بـر  ثرؤمـ  یاعاجتمـ  عوامـل  از درصـد  67 .اسـت  وابسـته  5 جدول

 از درصــد 33 و بررســی شــد پــژوهش نیــا يرهــایمتغ نیــیتب و یمعرفــ بــا مازنــدران اســتان

  خارج است. قیتحق نیا قلمرو از یاجتماع عوامل

  

  گیري نتیجه

 زیـ ن مازنـدران  اسـتان  شـهروندان  و اسـت  یملـ  سـطح  در یانتخابـات ي جمهـور  رئـیس  انتخابات

 ،یتـ یجمع تـراکم . نـد ارد فعـال  مشـارکت  انتخابـات  نیـ ا در کشـور  يهـا  اناسـت  گـر ید همانند

ـ  تـداخل  کـه  ي،ریپذگردشـگر  و ییایـ جغراف هـاي  یژگـ یو  و آداب د،آور پـیش مـی   یفرهنگـ  نیب

ــه یکــینزد و ،مــردم رســوم  ریثأتــ مازنــدران اســتان شــهروندان کــنش نــوع بــر... و تخــتیپا ب

ــن یاجتمــاع عوامــل .گــذارد یمــ ــ زی ــر يادیــز ریثأت ــراد کــنش یگــونگچ ب ــات. دارد اف  ،انتخاب

ــ ــۀ  هب ــپدمنزل ــاع اي هدی ــذ ی،اجتم ــ و ریتکرارپ ــل از ثرأمت ــف عوام ــاع مختل ــیس ،یاجتم  ،یاس

ــت... و ياقتصــاد ــا در. اس ــژوهش نی ــا ،پ ــدف ب ــیتب ه ــه نی ــناخت جامع ــار یش ــات رفت  یانتخاب

ــهروندان ــتان ش ــدران اس ــات در مازن ــیس انتخاب ــور رئ ــو ي،جمه ــل و یگنچگ ــ عوام ــر ثرؤم  ب

  .میدمطالعه کر را آنان یانتخابات تاررف

 هــامجرد و زنــان از شــتریب مــردان کــه داد نشــان گــروه دو يا ســهیمقا آزمــون يهــا افتــهی

ــات در نهالأمتــ از شــتریب ــد مشــارکت انتخاب ــا شــهر در ســکونت و دارن ــر يریثأتــ روســتا ی  ب

 هــلأت تیوضـع  و تیجنسـ  ریــمتغ تگفـ  تـوان  یمــ ،جـه یدرنت. نـدارد  افــراد یدهـ  أير تیـ فیک

  .دارد ریثأت مازندران استان شهروندان یانتخابات رفتار بر

 مشـارکت  زانیـ م بـر  افـراد  شـغل  نـوع  و التیتحصـ  سـطح  کـه  داد نشـان اف  آزمون جینتا

ــتان شــهروندان یانتخابــات  ریــمتغ گفــت تــوان یمــ ،جــهیدرنت. دارد ریثأتــ مازنــدران اس

  است. ثرمؤ یانتخابات رفتار بر شغل و التیتحص

دهـد کـه    یون خطـی بـین متغیرهـاي مسـتقل و رفتـار انتخابـاتی نشـان مـی        نتایج رگرسـ 

ــدران در    ــاتی شــهروندان اســتان مازن ــار انتخاب ــر تغییــر رفت ــأثیر را ب هویــت ملــی بیشــترین ت

ــیس ــات رئ هــا، ســن، اعتمــاد  هــاي اجتمــاعی، رســانه جمهــوري داشــته اســت و شــبکه  انتخاب

ترتیـب، بیشـترین    ینـی، و درآمـد، بـه   هـاي ارزشـی، هویـت د    اجتماعی، نظم اجتماعی، اولویـت 
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دهـد کـه    تأثیر را بـر تغییـر رفتـار انتخابـاتی جمعیـت نمونـه داشـتند. ایـن نتـایج نشـان مـی           

رو، بـا توجـه    شدت تأثیر هریک از متغیرهاي مسـتقل در رفتـار انتخابـاتی چقـدر اسـت. ازایـن      

ــان  ــري بی ــارچوب نظ ــه چ ــی ب ــده، م ــر فرآ   ش ــه ب ــاتی ک ــه نظری ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ــد ت ین

  پذیري افراد استوارند، نقش بیشتري در رفتار انتخاباتی دارند. شدن و جامعه اجتماعی

آمده با نظریـات بـرادول، میلبـراث، گوئـل، مـایر و پاسـکال، میلـر و نـوریس،          دست نتایج به

ــا آزمــون ــائیجی و همکــاران 1388هــاي تجربــی عبــداهللا ( الزارســفلد، نبوبرتــا، فلــپ، و ب )، و ن

تــوان گفــت خصوصــیات فــردي (ســن، جــنس، وضــعیت  رو، مــی ازایــن اســت.) همسـو  1393(

دهـی افـراد تـأثیر     تأهل) و دسترسی بـه منـابع (درآمـد، تحصـیالت، شـغل) بـر چگـونگی رأي       

هـاي ارزشـی و نگرشـی بیشـتري در      صورت که دسترسـی بـه منـابع بیشـتر، انگیـزه      دارد؛ بدین

  دهد. باتی افراد را افزایش میآورد و این عوامل سطح مشارکت انتخا افراد پدید می

ــت  ویژگــی ــراد، اولوی ــاي اجتمــاعی اف ــکل    ه ــان را ش ــاتی آن ــار انتخاب ــاي سیاســی و رفت ه

ــی ــروه      م ــراد در گ ــویت اف ــق عض ــاعی از طری ــی اجتم ــن ویژگ ــد و ای ــاعی و   ده ــاي اجتم ه

هـاي اجتمـاعی    گیـرد. شـبکه   هـاي جمعـی  شـکل مـی     هاي ارتبـاطی اجتمـاعی و رسـانه    شبکه

کننـد کـه بـر میـزان مشـارکت       کننـده را در جامعـه ایفـا مـی     ش عوامـل بسـیج  هـا نقـ   و رسانه

  تأثیر دارد.

تــوان گفـت نظــم اجتمـاعی بــا سـاختار قــوانین هـر کشــور      آمــده، مـی  دسـت  بـا نتـایج بــه  

شــدن، طــی فرآینــد یــادگیري از محــیط   پــذیري و اجتمــاعی از طریــق جامعــه ارتبــاط دارد و

ــراد و شــبکه ــراد   رســانههــاي اجتمــاعی و  اجتمــاعی اف ــاتی اف ــر میــزان مشــارکت انتخاب هــا، ب

  گذارد. تأثیر می

نتــایج نشــان داد کــه ســطح اعتمــاد اجتمــاعی، کــه یکــی از ابعــاد ســرمایۀ اجتمــاعی هــر  

  جامعه است، در میزان رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر دارد.

دارد؛ جمهـوري بیشـترین تـأثیر را     میزان هویـت ملـی افـراد پاسـخگو در انتخابـات رئـیس      

ــارکت در رأي   ــزایش مش ــه اف ــی ب ــت مل ــه هوی ــابراین، توجــه ب ــد؛   بن ــد ش دهــی منجــر خواه

ــت ــه اهمی ــه     چراک ــراد توجی ــراي اف ــات را ب ــور در انتخاب ــن، حض ــاریخ و وط ــه ت ــذیر  دادن ب پ

  کند. می

خـوانی دارنـد و اهمیـت نظریـات رفتـار انتخابـاتی را        ها با مبـانی نظـري تحقیـق هـم     یافته

جمهـوري در جامعـۀ فعلـی ایـران      ر انتخابـاتی مـردم در انتخابـات رئـیس    کننـد. رفتـا   تأیید می

  ترین آن هویت ملی مردم است. گیرد که مهم از ابعاد مختلفی تأثیر می
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ــدریین (  ــد ارنســـت، و چـــالرز اف آنـ ــاعی ) 1380اپتـــر، دیویـ ــر اجتمـ ــراض سیاســـی و تغییـ ، اعتـ

 راهبردي.ترجمۀ محمدرضا سعیدآبادي، تهران: پژوهشکدة مطالعات 

ــد ( ــارت، رونالـ ــنعتی ) 1382اینگلهـ ــرفتۀ صـ ــۀ پیشـ ــول فرهنگـــی در جامعـ ــریم تحـ ــۀ مـ ، ترجمـ

 وتر، تهران: کویر.

ــت اهللا (  ــوبی ، حج ــدگان  ) 1377ای ــاتی رأي دهن ــار انتخاب ــل رفت ــی   تحلی ــات سیاس ، اطالع

  26: 135-136اقتصادي ، سال سیزدهم شماره 

 تهران: سفیر.، مشارکت سیاسی) 1377بشیریه، حسین و همکاران (

 ، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهران: کیهان.فرهنگ علوم اجتماعی) 1377بیرو، آلن (

ــدي (  جالئـــی ــال محمـ ــا، و جمـ ــور، حمیدرضـ ــه) 1387پـ ــه نظریـ ــأخر جامعـ ــاي متـ ــی هـ ، شناسـ

 تهران: نی.

 ، تهران: نی.شناسی نظم جامعه) 1375چلبی، مسعود (

 در ت؛یـــواقع ایـــ افســـانه ران،یـــا در ینســـل گسســـت«) 1383( محمـــدجواد ،یقمـــ ســـاز تیـــچ

ــاه ــه ینگ ــپد ب ــت ةدی ــل گسس ــا نس ــه ،»ه ــام ب ــ اهتم ــر یعل ــانیعل اکب ــران ،یخ ــکد: ته  ةپژوهش

  ی.دانشگاه جهاد یاجتماع و یانسان علوم

 ، ترجمۀ منوچهر صبوري، تهران: سمت.جامعه و سیاست) 1381راش، مایکل (

) 1393پــــوررنجبر ( نیــــا، ســــید امیرمســـعود، راضــــیه مهرابــــی کوشـــکی، مهدیــــه   شـــهرام 

ــ« ــأث یبررسـ ــبکه ریتـ ــا شـ ــاع يهـ ــر یاجتمـ ــم بـ ــهو زانیـ ــ تیـ ــوردي:   یملـ ــۀ مـ (مطالعـ

ــفهان)  ــگاه اصـ ــجویان دانشـ ــژوهش، »دانشـ ــا پـ ــرد يهـ ــتیس يراهبـ ــمارة اسـ  149: 39، شـ
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ــعید (    یانتخابـــات رفتـــار در ثرؤمـــ یاجتمـــاع عوامـــل یبررســـ) «1394صـــادقی جقـــه، سـ

 .118-89: 69) 3جدهم، شمارة (، سال هيراهبرد مطالعات، »انیرانیا

 ۀ همشهري.روزنام :تهران ،یاجتماع يها شبکه با ییآشنا) 1387صدیق بناي، هلن (

 اول خــــط ،»یدهــــ أير رفتــــار يهــــا هیــــنظر در يریســــ) «1388عبــــداهللا، عبــــدالمطلب (

 .104-78: 3، شمارة یاسالم انقالب افتیره

 يارتقــــا در یملــــ ۀســــانر کاربســــت يواکــــاو) «1395علیئــــی، محمــــدولی و همکــــاران (

، یدفـــاع راهبــرد ، »شناســـی امنیــت فرهنگـــی)  ی (بـــا تأکیــد بـــر آســیب  اجتمــاع  یۀســرما 

 .152-125: 53دورة چهاردهم، شمارة 

هــاي اجتمــاعی  قــومی، اعتمــاد و رفتــار انتخابــاتی،       شــبکه) 1391قمیشــی میمنــد، عبــاس (  

 ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران. نامۀ کارشناسی پایان
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نقــــش ) «1391زهراســـادات، علـــی ربــــانی خوراســـگانی، بهجـــت یزدخواســـتی (     کشـــاورز،  

، هـــاي ارتبـــاطی پـــژوهش، »رســـانۀ ملـــی در رفتـــار انتخابـــاتی شـــهروندان شـــهر اصـــفهان 

 .31-9) 79(پیاپی 3بیست یکم،شماره  سال

ــون (     ــارد برلسـ ــودت برنـ ــل گـ ــیکس، و هاتسـ ــل فیلـ ــفلد، پـ ــردم:  ) 1382الزارسـ ــات مـ انتخابـ

ــات رئـــیسچگونـــه مـــردم در انتخ ــی ابـ ــد جمهـــوري تصـــمیم مـ ــا گیرنـ ــۀ محمدرضـ ، ترجمـ

 رستمی، تهران: تبلور.

 بـــر ثرؤمـــ ياقتصـــاد–یاجتمـــاع عوامـــل یبررســـ) «1392فـــر، نجـــات و همکـــاران ( محمـــدي

، مــورد مطالعــه:  دهــم و نهــم يجمهــور رئــیس انتخابــات بــر دیــکأت بــا یانتخابــات رفتــار

 .136-115: 5 ةشمار، الملل نیب و یاسیس دانش، »شهر کرمانشاه

 ، تهران: امیرکبیر.شناسی مشارکت سیاسی جامعه) 1391اهللا ( معمار، رحمت

ــر رفتــار  1393نــائیجی ،مختــار ؛الهــویردي ،رضــا؛عنایتی ،علــی(  ) بررســی نقــش ســرمایه اجتمــاعی ب

 104-77:  8و7انتخاباتی(مطالعه موردي قوم بلوچ و ترکمن) ،مطالعات انتخابات ،شماره 

ــر، جاســـب، و ســـار   ــري (نیکفـ  شـــهر شـــهروندان یانتخابـــات رفتـــار یبررســـ) «1394ا اکبـ

ــاد ــ: نورآبـ ــات ةدور نینهمـ ــس انتخابـ ــورا مجلـ ــالم يشـ ــد ،»یاسـ ــهر تیریمـ ــمارة يشـ ، شـ

4 :329-352. 
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