بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار
انتخاباتی ایرانیان
تاریخ پذیرش4934/7/41 :

تاریخ دریافت4934/4/52 :
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سعید صادقی جقه

چکیده
نوشتار حاضر در پی بررسی مؤلفههای اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخابااتی ایراناااا اساتر در
خالل مقاله سعی میشود ضمن مرور نظریههای جامعهشناختی در تحلال رفتاار انتخابااتی
برخی از پژوهشهای انجامشده در سایر کشورها ناز مورد بررسای رارار رااردر ساا

باا

استفاده از برخی دادههای موجود برخی عوامل و مؤلفههای مؤثر در تصمامراری انتخاباتی
ایرانااا مورد بررسی ررار میراردر نوشتار حاضر ضمن تأکاد بر بغرنجی و دشواری تحلاال
رفتار انتخاباتی ایرانااا عواملی نظار پایگاه طبقاتی رأیدهندراا هویت رومی رأیدهنادراا
و نامزدهااا جنتااات نامزدهااا و ساان رأیدهناادراا را در نحااوه تصاامامراااری انتخاباااتی
شهرونداا مؤثر میداندر البته به خاطر محدودیت حجم مقاله از بررسی عواملی نظار دیان
نظام سااسی و نوع کنشرری بررزارکنندراا انتخاباا در ایان نوشاتار ارر نظار شاده
استر همچنان با ذکر نمونههایی از ادوار رذشته انتخابا

بر این نکته ناز تأکااد شاده کاه

عوامل اجتماعی به ور تکعاملی عمل نکرده و در ارتباط با یکدیگر معنا مییابندر
کلیدواژهها :مطالعا

رفتار انتخاباتی انتخابا

ایراا عوامل اجتماعی هویت رومی و

ناحاهای پایگاه طبقاتیر
* عضو هائت علمی پژوهشکده مطالعا
فصلنامه مطالعا

راهبردی

راهبردی  سال هجدهم  شماره سوم  پائاز   4934شماره متلتل 13
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مقدمه
ارزیااابی تااأثار مؤلفااه هااا و ساااختارهای اجتماااعی باار سااازوکار مشااارکت سااساای و
تصمام راری انتخاباتی یکی از موضوعا

مورد توجه حوزه های مختلف علوم اجتماعی

از جمله جامعه شناسی سااسی و رواا شناسی اجتماعی استر به رغم رذشت باش از 16
سال از نختتان تحقاقا
تحقاقا

جامعه شاناختی بارای فهام ساازوکار رفتاار رأی دهای ماردم

جدیدتر باانگر این نکته است که متغارهای اجتماعی و جمعات شناختی هناوز

در رفتار انتخاباتی و رأی دهی شهرونداا نقش رابل توجهی ایفا میکنن در به همان دلاال
است که عالوه بر سازماا های دولتی که متئولات بررزاری انتخاباا

یاا تاأمان امناات

جامعه را بر عهده دارند احزاب و فعاالا سااسی ناز برای تحلال رفتار انتخاباتی مردم
پاش بانی و تخمان نتاجه انتخابا

و برنامه ریزی وارع باناناه بارای فعالاات انتخابااتی و

تبلاغاااتی خااود بااه مطالعااه رفتااار رأی دهاای شااهرونداا و عواماال مااؤثر باار سااازوکار
تصمام راری آناا عالره مند بوده اندر
در کشورهایی نظار ایاال

متحده و انگلتتاا که در آا ها فعالاات سااسای بار مبناای

سازوکارهای ررابتی ردمت باشتری برخوردار است مطالعه رفتار انتخاباتی ناز نتبت باه
سایر کشورها سابقه باشتری داردر در مورد ایراا ارر تصویب راانوا اساسای مشاروطه و
متمم آا در دهه  4526شمتی را مالک بگاریم که طی آا ها مجلتان شورای ملای و سانا
رسمات یافتند در آا ور

باید برای انتخابا

در نظر بگاریمر با این حال

رر نظر از نختتان دورههای انتخابا

 4956انتخابا
الزاما

در ایراا سابقهای نزدیک به  446سااله
و ناز دهه پرآشوب

به معنای وارعی کلمه در ایراا وجود نداشته اسات چراکاه از یاک ساو

نظام انتخاباتی توسط شاهاا راجار و پهلوی رعایت نمایشاد و از ساوی دیگار

شرکت در انتخابا

به ارشار خا ی محدود شده بودر برای مثال تاا ساال  4944زنااا از

حق انتخابشدا و انتخابکردا محروم بودندر پ

از پاروزی انقالب اسالمی بود که همه

شهرونداا امکاا فعالات در فضای سااسی کشور را یافتند و مقادما

شاکلرااری نظاام
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انتخاباتی مطلوب تر فراهم رشتر از آا زماا تا کنوا انتخابا

و رأیراری های متعاددی

در ایراا بررزار شده که عبار اند از سه مورد همهپرسی شامل همه پرسی تعاان نوع نظام
سااسی کشور با رزینههای آری/خار به جمهوری اسالمی در فروردین 4922؛ هماهپرسای
تأیاد رانوا اساسی جمهوری اسالمی ایراا در آذرماه 4922؛ و همهپرسی باازنگری راانوا
اساسی در مردادماه  4912؛ یک مورد انتخابا
4922؛ و  52مورد انتخابا

خبرراا رانوا اساسای در مردادمااه

مجل

مختلف ریاست جمهوری مجل

شاورای اساالمی مجلا

خبرراا رهبری و شوراهای اسالمی شهر و روستار
با در نظر ررفتن انتخابا

دهمان دوره مجل

شورای اسالمی و پنجمان دوره مجل

خب رراا در اسفند  4934میتواا رفت با رذشت هر سال از عمر جمهوری اسالمی ایراا
تقریباً یک انتخابا
مقاال

در کشور بررزار شده استر با ایان و اف باا تتباع در کتاابهاا و

علمی منتشرشده درباره انتخابا

به نظر می رساد ایان حاوزه کانش اجتمااعی و

سااسی هنوز از پاشانه مطالعاتی کاافی برخاوردار نباوده و ناازمناد توجاه دانشاجویاا و
پژوهش رراا دانشگاهی استر اررچه در ایراا احزاب روی ریشاهدار و سراساری وجاود
نداشته و یا نادر هتتند با وجود این میتواا دست کم بخشای از آرای دو جناا ا الی
فعال در عر ه سااسی کشور را با استفاده از مؤلفه هاایی نظاار روماات و زبااا سااختار
جمعاتی م ذهب نگرشها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی رایج در جامعاه ایاراا ماورد
بررسی ررار دادر در مقاله حاضر پ

از نگاهی اجمالی به مفااهام کلاادی و نظریاههاای

مطر در خصوص رفتار انتخاباتی پاشانه این تحقاقا

مورد بررسی ررار خواهد ررفتر

در این بخش پژوهشهای انجام شده در برخی کشورها نظار انگلتاتاا و ایااال

متحاده

مورد بررسی ررار میراردر همچنان برخی الگوهای رفتار انتخاباتی در کشاور ترکااه نااز
مورد توجه ررار خواهد ررفت که از نظر مؤلفه های ساختار اجتماعی نزدیکای و شاباهت
باشتری به جامعه ایراا داردر سا

ضمن اشاره به ویژریهای فعالات در فضای سااسای

ایراا برخی مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخاباتی ایرانااا و سازوکار تصمامراری و
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رأی دهی آناا مورد کنکاش ررار خواهد ررفتر با این و اف ا الی تارین هادر مقالاه
حاضر این است که با استفاده از آمار و رزارش های موجود به این پرسش پاسخ داده شود
که تا چه حد می تواا با استفاده از مؤلفه هاا و شااخ

هاای اجتمااعی رفتاار انتخابااتی

ایرانااا را تباان و یا پاشبانی کردر

الف .چارچوب مفهومی و نظری
رفتار انتخاباتی در وارع شاوه رفتار احزاب و نامزدهای انتخاباتی و ناز رأی دهنادراا
و نحوه تعامل مااا آا ها را در خالل انتخاباا

ماورد بررسای رارار مای دهاد ر رفتاار

نامزدها عمدت ا ً شامل مراحل مختلف جلب آرای شاهرونداا مای شاود کاه مهام تارین
بخش آا سازماا دهی تبلاغاا

انتخابااتی اساتر در ماورد رفتاار رأی دهنادراا نااز

مهم ترین مصادیق عبار اند از مازاا مشارکت شهرونداا در فراینادهای انتخابااتی و
ناااز ترجاحااا

رأی دهاای آناااار باار اسااا

ماادل لتااتر مالباار

4

(  ) 4312در کتاااب

« مشارکت اجتماعی » می تواا مشارکت انتخابااتی را در چهاار ساطز

عزلات جاویی5

رفتار تماشاررانه 9رفتار انتقالی 4و رفتار فعاالنه یا جتورانه 2طبقه بنا دی کارد کاه در
نمودار (  ) 4آورده شده استر

1. Lester Milbrath
2. apathetic
3. spectator
4. transitional
5. gladiatorial
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نمودار ( :)1سطوح مشارکت انتخاباتی افراد بر اساس مدل لستر میلبرت ()1091
رفتار فعاالنه جسورانه
•صرف وقت برای حضور در کمپینها
•عضویت فعال در احزاب و تشکلهای سیاسی
•حضور در انجمنهای حزبی یا جلسات تعیین راهبرد
•جمعآوری کمکهای مالی برای حزب
•نامزدشدن برای مقام سیاسی ،تأسیس دفتر حزبی

رفتار انتقالی
•تماس با مقام رسمی یا رهبر حزبی
• کمک مالی به نامزد یا حزب و جناح خاص
•شرکت در جلسات و گردهماییهای سیاسی
رفتار تماشاگرانه /هوادارانه
• حضور در تجمعات سیاسی
•رأیدادن
• آغاز بحث سیاسی
• تالش در جهت اقناع دیگران برای رأیدادن به نامزد /حزب /طیف
سیاسی خاص
• نصب نمادهای حزب یا نامزدی خاص در ماشین یا منزل.

عزلتجویی
•نبود عالقه به مشارکت یا پیگیری نتایج انتخابات

استوار

ازکمپ ( )4922ناز رفتار مشارکتکنندراا در انتخابا

را در دو شکل رابل بروز

میداند:
 رأیدادا به نامزدی خاص؛ اجتناب از رأیدادا به نامزدی دیگررالبته

رر نظر از عدم مشارکت منفعالنه به نظر مایرساد بتاواا مقولاه عادم مشاارکت

فعاالنه را ناز به منزله نوعی مشارکت سااسی و انتخاباتی به نظریاه ازکماپ افازود؛ چراکاه باا
کنارهجویی تفاو

داشته و میتواند نظار انواع مشارکت در سرنوشت انتخاباا

اثار بگاذاردر
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تحریم انتخابا

و تالش برای منصررکردا سایرین از شارکت در انتخاباا

دو شاکل رایاج

عدم مشارکت فعاالنه به شمار میروندر
با اینکه تا اواسط ررا باتتم متمایزسازی رشتههاای مختلاف علاوم اجتمااعی (و انتاانی)
نوعی مزیت به شمار میرفت اما تقریباً از دهاه  4346باه ایان ساو باا نمایاااشادا نقصااا
بررسیهای تکساحتی تالش برای پاوند رشتههای مختلف علوم اجتماعی آغاز شدر از هماان
روست که رفتار انتخاباتی و سازوکار تصمامراری و رأیدهی شهرونداا اماروزه باه اور
چندرشتهای و از جنبههای روناروا مورد توجه نظریهپردازاا و محققااا شااخههاای مختلاف
علوم اجتماعی ررار میرارد که از آا جمله میتاواا باه جامعاهشناسای سااسای روااشناسای
اجتماعی و ارتصاد سااسی اشاره کردر
کارکردررایی ساختی از جمله الگوهای نظری است که میتواند به عنواا چارچوب نظاری
در بررسی برخی جنبههاای رفتاار انتخابااتی نظاار تاأثار ارزشهاا و نگارشهاا در رأیدهای
شهرونداا مورد استفاده ررار راردر اررچاه ا اطال «کاارکردررایی سااختی» را نختاتان باار
رادکلاف براوا به کار برد اما در وارع این تالکو

پارسونز بود که آا را به یکی از نظریههاای

رایج در جامعهشناسی تبدیل کردر در این الگوی نظری جامعه به مثابه ساتاتم در نظار ررفتاه
میشود که اجزای آا در همکاری با یکدیگر انتجام و ثبا

اجتماعی را تحقق میبخشاندر از

دید این نظریه دوام و پایداری نظام اجتماعی در تأمان کارکردهای اساسی آا نظام نهفته است
که ساختارهای متناظر خود را در جامعه به وجود آوردهاندر بر اسا

چارچوب نظاری مزباور

نظام اجتماعی از چهار خردهنظام تشکال میشودر نظاام فرهنگای کاه در بااالترین ساطز ایان
خردهنظامها ررار ررفته خود از مؤلفاههاایی نظاار ایادئولویی معرفات باورهاای جمعای و
ارزشها و آداب و رسوم تشکال شده و کارکرد آا تأمان پایداری و حفا الگوهاای فرهنگای
استر خردهنظام اجتماعی دومان سطز از نظامهای اجتمااعی را شاکل مایدهاد کاه الزاماا
کارکردی ساختارهای اجتماعی را به نهادهای اجتماعی تحمال کرده و از ایان طریاق انتاجام
اجتماعی را تضمان میکندر خردهنظام شخصاتی در سومان سطز نظامها ررار دارد که در تعاان
اهدار و ناز انتخاب روشها و سازوکار دستاابی به اهدار تأثار میرذاردر خردهنظاام زیتاتی
در آخرین سطز نظامها ررار دارد که ارراناتم و محاط طباعای را در خادمت نظاام اجتمااعی
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درمیآوردر در این نظریه روابط به رونهای تعریاف شاده کاه در آا ساتاتم عاالیتار دیگار
ساتتمها را کنترل میکند به طوری که ساتتم فرهنگای ساتاتم اجتمااعی ساتاتم روانای و
ساتتم سااسی به ترتاب ساتتمهای بعد از خود را کنتارل مایکننادر باا ایان و اف عنا ار
فرهنگی از طریق نهادیشدا در رالب ساتتم اجتماعی به هنجار و راعاده تبادیل مایشاوند و
اساساً ساخت هماا نهادیشدا عنا ار کلای فرهنگای اسات کاه ویژرای پایادارتری دارنادر
ارزشها هنجارها و نقشها عنا ر نظام اجتماعی هتتند که به ثباا

و پایاداری رساادهانادر

عنا ر فرهنگی و اجتماعی در شکلرااری ارتصااد و سااسات نقاش عمادهای ایفاا مایکننادر
خردهنظام فرهنگ اهدار غایی هر ساتتم را تعاان کارده و جامعاه و ساایر خاردهنظاامهاا را
هدایت میکند (ریتزر )4936ر از دید این نظریه ساختار جامعه بارای حفا ثباا

و انتاجام

خود راد و بندهایی 4ایجاد میکند که اعضای جامعه خود را ملزم به رعایات آاهاا مایباننادر
بنابراین میتواا رفت هنگامی که رروهی از مردم بار اساا

ارزشهاای مشاترک دینای باه

حزب یا نامزدی خاص رأی میدهند در وارع زمانه تقویت انتاجام و پاوساتگی اجتمااعی را
فراهم میکنندر اررچه نقدهایی ناز نتابت باه ایان نظریاه وارد اسات کاه انتاااهاا را ارفاً
موجوداتی دست و پا بتته در مقابل جامعاه تصاور نکارده بلکاه آاهاا را ساازندراا جامعاه
میداند اما اغلب جامعهشناساا شناختهشدهای نظار رادنز ( )4922با شد

و ضعف متفاو

درباره نقش مؤثر ساختارهای اجتماعی بر شکلدهی رفتار شهرونداا متفق القول هتتندر
الگوی دیگری که میتواند در تباان عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخاباتی ماورد اساتفاده
ررار رارد نظریههای تضاد و نابرابری هتتندر در نظریه تضاد همانناد کاارکردررایی اهماات
عامل ساختار مورد توجه ررار ررفته است با این تفاو
ستاز اجتماعی در مرکز توجه ررار داردر بر اسا

که به جای وفاق و انتجام اجتمااعی

این نظریه کاه در آرای ماارک

ریشاه دارد

جامعه ترکابی از رروههایی است که لزوماً منافع مشابهی ندارند و چاوا مناابع رابال دساتر
محدود است بان رروههایی که منافع متفاو

دارناد ساتاز وجاود داشاته و خواهاد داشاتر

بدیهی است در این مااا رروههای متلط باشتر منابع را در اختاار خود میرارند و هماان امار
تنشهای دائمی مااا رروههای متلط و تحت سلطه را دامن زده و جامعه را به طبقاا

ناابرابر

1. social constraint
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تقتام میکندر بدیهی است اعضاای جامعاه در کانشهاای اجتمااعی خاود از جملاه هنگاام
رأیدادا طبقه اجتماعی و ارتصادی خود را مد نظر ررار داده و کتی را برمیرزینند که حااف
منافع طبقه آناا باشدر در حالی که از نظر مارک

مهمترین عامل تضاد در جامعه ناابرابری در

برخورداری از منابع ارتصادی است اما نظریهپردازاا متأخر تضاد مؤلفههایی دیگر نظار تعلاق
به رروه رومی دینی و زبانی خاص یا وابتتگی و عالره به جنا ها و احزاب سااسی را نااز در
بروز تضاد و تنش در جامعه مؤثر میدانند (رادنز  17 :4922ا )311ر
رر نظر از نظریههای کالا فوق نظریه انتخاب عقالنی هام مایتواناد در تبااان رفتاار
انتخاباتی شهرونداا مورد استفاده ررار راردر این الگوی نظری ا ول اولاه خاود را از ارتصااد
نوکالساک و ایدهها و نظریههایی نظار فایدهررایی و نظریه بازی برررفته اساتر بار طباق ایان
نظریه که مهم ترین نظریهپرداز آا جامز کلمن جامعهشنا
کانونی تعامال

آمریکایی اسات کنشاگراا نقطاه

اجتماعی هتتند و رفتار آاها معطور به اهدافشاا استر از آنجایی کاه مناابع

در دستر

هرکدام از کنشاگراا محادود اسات بناابراین آاهاا چاارهای جاز اولویاتبنادی

ترجاحا

کنشاگراا باه حادی

خود ندارندر از سوی دیگر در ورتی که مناابع در دساتر

اندک باشد که تصور کنند دستاابی به ارزشمندترین هدفشاا اهادار بعادی را در خطار رارار
میدهد احتماالً از پاگاری ارزشمندترین هدر خود اجتناب میکنندر البته کلمن خود معتارر
است که «در جهاا وارعی مردم همواره به طرزی عارالنه رفتار نمیکنند» (ریتزر )522 :4935
اما در هر حال معتقد است این امر اعتبار نظریهاش را به خطر نمیاندازدر نتاخه جدیادتر ایان
نظریه که «انتخاب عقالنی ا ال شده» نام ررفته به این نکته اشااره دارد کاه در اورتی کاه
افراد به موازا

افزایش تواا شناختی ارتصادی و فرهنگایشااا ماازاا تأثارراذاری خاود در

عر ههای مختلف اجتماعی را رو به کاهش ارزیابی کنند به همااا ماازاا تمایال کمتاری باه
مشارکت سااسی و اجتماعی خواهند داشتر بدیهی است یکی از مهمتارین جنباههاای نظریاه
انتخاب عقالنی تأکاد بر منافع ارتصادی هنگام رزینش نامزدها و احزاب است؛ باه طاوری کاه
نتاجه پاروزی نامزد یا حزب مورد نظر تضمان باشترین منافع ارتصادی برای رأیدهنده باشاد
(دورمارن و موشار )4939ر
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البته همااطور که دارابی ( )4922ناز اشاره میکند چوا کنشهای انتخاباتی «زمااپارورده
زمانهپرورده و مکااپرورده» هتتند بدوا در نظر ررفتن عوامل زمانهای نمیتواا از الگوهاا و
نظریههای جهانی موجود در حوزههای مختلف علوم اجتماعی و جامعهشناسای سااسای بارای
تباان رفتار انتخاباتی ایرانااا سود جتت؛ بهویژه آنکه ساازوکار تحازب و فعالاات سااسای در
ایراا بتاار متفاو تر از کشورهایی است که نظریههای مزبور در آنجا پرورده شدهانادر از ایان
رو در مقاله حاضر تالش خواهد شد به فراخاور هار کادام از مؤلفاههاای ماورد بررسای از
نظریههای اجتماعی موجود باه عناواا الگاوی تحلالای اساتفاده شاودر بارای مثاال ساازوکار
تصمامراری انتخاباتی در مورعاتهای حتا

و بحرانی کشور باا اساتفاده از نظریاه انتخااب

عقالنی رابل تحلال استر تأثار رویکردهای ناحااهای یاا طایفاهای در رفتاار انتخابااتی نااز باا
نظریههای نابرابری رابل تباان استر به هماا ترتااب از نظریاههاای کاارکردررایی سااختاری
برای تحلال رویکرد انتخاباتی مردم در ربال انتخاب زناا به عنواا نماینده مجل

یا شاوراهای

شهر و روستا استفاده خواهد شدر

ب .پژوهشهای پیشین
بتااری از محققاا علوم اجتماعی به مد

باش از نام ررا مطالعه رفتار انتخاباتی شاهرونداا را

در دستور کار خود داشتهاند که اغلب به ور

مطالعه موردی انتخابا

یافتن عواملی انجام شده که بتواند نتایج حا ل از انتخابا

خااص و باه منظاور

مورد مطالعه را تباان یا توجاه کندر

آندره زیگفرید یکی از نختتان کتانی است که رفتار رأی دهندراا فرانتاوی را در ساالهاای
بان دو جنگ جهانی مورد مطالعه ررار داد (ناکرهر )929 :4913ر نختتان تحقاقاا
به این حوزه در ایاال

متحده انجام شده و سابقه آا به انتخابا

مرباوط

ریاست جمهوری سال 4391

بازمیرردد که در خالل آا رروههایی از جامعهشناسی و علوم سااسی نحوه رأیدهی ماردم را
بر اسا
به تحقاقا

تعلق آا ها به رروههای اجتماعی و سااسی مورد توجه ررار دادندر برای مثال میتواا
انجامشده در دانشگاه کلمباا اشاره کرد که در آا الزارسفلد 4و بئرلتوا 5سازوکار
1. Lazarsfeld
2. Berelson
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تصمامراری شهرونداا را از شروع کارزارهای انتخاباتی تا زماا رأیدادا ماورد بررسای رارار
دادندر مطالعا

انجامشده در این دانشگاه اغلب مؤلفههای جمعاتشناختی نظاار ماذهب و یاا

شهری /روستاییبودا سکونتراه افراد را در ارتباط با رفتار رأیدهندری آا هاا ماورد مطالعاه
ررار میدادند هرچند تا حدودی به مؤلفههای دیگر اجتمااعی نظاار رساانههاا ویژرایهاای
خانوادری و حلقه دوستاا ناز میپرداختندر با این و ف میتواا رفت نختتان کتانی کاه باه
تحلال رفتار انتخاباتی را بر مبنای عوامال جامعاهشاناختی در دساتور کاار رارار

طور مشخ

دادند الزارسفلد و همکاراا بودند ( )1944: 27که بر این باور بودند که «تفکر سااسی فارد از
موجودیت اجتماعی وی رنگ میراردر این ویژریهای اجتماعی هتتند که ترجاحا
فرد را شکل میدهند»ر آا ها رزارش تحقاقا

سااسای

خود را در کتاب «انتخاب ماردم» منتشار کردناد

که حاوی نظریه جریاا دومرحلهای ارتباطاتی 4بر آرای مردم بود؛ به این ترتااب کاه ارتباطاا
شخصی و غاررسمی باشتر از رادیو و روزنامهها بر رفتار انتخاباتی مردم تأثار میرذارند و ایان
رهبراا افکار در جامعه هتتند که پ
پ

از دریافت محتوای پاام رسانهها آا ها را تحلال کارده و

از افزودا تفتار خود آا را به افراد زیرمجموعه خود انتقال میدهندر اررچه نظریه مزباور

به سازوکار انتقال پاام رسانهها به عموم مردم اشاره دارد اما در وارع باانگر این وارعات اسات
که عضویت و تعلاق افاراد باه راروههاای اجتمااعی رسامی و غاار رسامی باه انادازهای در
شکلراری نگرشها و رفتارهای سااسای آا هاا نقاش دارد (بلااک و هارولدسان  )4936کاه
میتواند تبلاغا

سازماایافته نظار رسانهها اتحادیاههاا و احازاب را نااز خنثای کنادر از نظار

الزارسفلد و همکاراا ( )1944در ورتی که الگوی مواضع سااسی و اجتمااعی هار کادام از
رروههایی که فرد به آاها وابتته است (نظار خانواده دوستاا دین) با یکدیگر همراستا باشاد
آنگاه فرد به راحتی تصمامراری کرده و رأی میدهد؛ اما در اورتی کاه مواضاع راروههاای
مزبور با هم متفاو

و یا متنارض باشند تصمامراری فرد به تأخار میافتاد و حتای شااید باه

علت ناتوانی در تصمامراری در انتخابا
پ
تحقاقا

شرکت نکندر

از آا و طی دهه  4326محققااا دانشاگاه ماشااگاا روشهاای پامایشای را نااز باه
این حوزه اضافه کردند ( )Campbell et al., 1954 & 1960تا بتواا با استفاده از فنوا
 two step flow theoryر1
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را در سطز کشوری انجام دادر محققاا مرکز پامایشهای دانشگاه پ

نمونهراری تحقاقا

از

فروکشکردا جنگ جهانی دوم مطالعه نظاممند رفتارهای انتخاباتی آمریکایااا را آغاز کارده و
با انجام مصاحبه و استفاده از دادههای تحقاقا
دوره از انتخابااا

پاشان رفتار رأی دهندراا آمریکایی را در ساه

ریاساات جمهااوری ( )4342 4325 4312مااورد بررساای راارار دادنااد

()Campbell et. al, 1960ر در این مااا استفاده از خروجیهای رسانهها و ناز مطالعه سازوکار
تأثاررذاری کارزارهای انتخاباتی ناز در دستور کار عدهای دیگار از محققااا رارار ررفاتر بار
خالر مکتب کلمباا مطالعا

انجامشده در دانشگاه ماشاگاا باشتر بر مؤلفههای رواا شناختی

متمرکز بوده و عواملی نظار تعلق و هویات حزبای نگارشهاا و موضاعرااری در خصاوص
سااستها و معضال

کالا و مهم را در ارتباط با رفتار رأیدهندری مورد مطالعه ررار دادندر

در حالی که محققاا در سایر کشورهای غربی تاا دهاههاای  4376و  4326مطالعاه رفتاار
انتخاباتی را آغاز نکرده بودند محققاا کانادایی و بریتاناایی تقریبااً هامزمااا باا آمریکااییهاا
مطالعه در این خصوص را آغاز کردندر در اواخر دهاه  4316بااتلر 4و اساتوکز 5باا اساتفاده از
تجارب تحقاق ربلی و به همراه باتلر رفتار انتخاباتی رأی دهندراا بریتانااایی را ماورد بررسای
ررار دادند ()Butler & Stokes, 1969ر آاها با استفاده از دادههایی که رردآوریشاا ساه ساال
طول کشاده بود تغاارا
تحقاقا

در رفتار رأی دهندراا را در اسکاتلند ولز و انگلتتاا تشریز کردندر

آاها توسط آلت و همکاراا ( )Alt, 1974در دانشگاه اسک

انگلتتاا دنبال شدر در

حال حاضر در کشورهای مختلف پامایشهای رونارونی از سوی مراکز نظرسانجی دولتای و
غاردولتی در این خصوص انجام میشود کاه نقاش زیاادی در سانجشپاذیرکردا متغارهاای
مربوط به رفتار انتخاباتی ایفا کرده و در حالی که در رذشته اغلب تحقاقااتی کاه بارای تبااان
سازوکار رأیدهی شهرونداا انجام میشاد بار یکای از عوامال چهارراناه جمعااتشاناختی
احزاب سااستهاا و متاائل و رساانههاا متمرکاز بودناد رفتاار انتخابااتی شاهرونداا را در
چارچوبی مرکب از همه این عوامل مورد مطالعه ررار میدهندر

1. Butler
2. Stokes
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در خصوص تأثار عوامل رومی و زبانی در رفتار انتخاباتی ناز باید رفت با اینکه بررسیهاا
در این حوزه عمری  46ساله دارد همااطور که جاا کورتا

( )2002ناز اشاره میکند تباان
مطالعاا

انجاامشاده

همه جوانب این موضوع هنوز ناازمند مطالعا

باشتری استر بر اسا

در اغلب کشورهای اروپایی ترکابی از تمایال

رومی به عاالوه نارضاایتی مشاترک باه خااطر

محروماتها در تشدید رفتار انتخاباتی مبتنی بر رومات و مذهب نقش داشاته اسات (یاوروین
)4329ر پاتی و جانتتوا )2003( 4محققاا دانشگاههای شفالد و بریتاتول کاه در مقالاه خاود
نقش عوامل محلی در انتخابا

سرتاسری بریتاناا را مورد بررسی ررار دادهاند با تحلال شواهد

جدیدی از کارزارهای انتخاباتی محلی و استانی در بریتاناا به این نتاجه میرساند کاه احازاب
سااسی با مشاهده نقش عوامل محلی در نتاایج انتخابااتی نتابت باه اساتفاده از ایان عوامال
تقویات و افازایش

راغبتر شدهاندر آا ها تأکاد میکنند که احزاب در شرایط برابر به موازا
کارزارهای محلی نتاجه بهتری در انتخابا

به دست میآورناد و حتای مایتوانناد آراء دیگار

احزاب را ناز جذب کنندر دادههای انتخابا

مختلف در ایاراا بااانگر تاأثار عوامال راومی و

زبانی در رفتار انتخاباتی است هرچند همااطاور کاه خاواهام دیاد در ماوارد متعاددی نااز
(بهویژه در انتخابا

کشوری) عامل رومات در تصمامرااری انتخابااتی تحات الشاعاع عوامال

کالاتر سااسی اجتماعی و ارتصادی ررار ررفته استر در هار حاال هماااطاور کاه کاویاانی
( )4935اشاره میکند بتااری از مناطق شهری و حتی مراکز استااهاا باه علات نباود پاشاانه
تاریخی ساختاری عشایری داشته و طایفهمحور هتتند؛ بهرونهای که اغلاب رواباط اجتمااعی
ارتصادی فرهنگی و سااسی بر مبنای وابتتگی طایفهای تنظام مایشاودر پااری و حتاانپاور
( )4939در تحلال خود از رفتاار انتخابااتی شاهرونداا ایالمای در انتخاباا

مجلا

شاورای

اسالمی بر تأثار عوامل رومی و عشارهای در مشارکت انتخاباتی (چه به عنواا رأیدهنده و چه
به عنواا نامزد انتخابا ) حه رذاشته و در عاان حاال عوامال مزباور را ماانعی بار سار راه
تخص

ررایی و رانوامندی دانتتهاندر به هماا ترتاب رامشک ( )4925ناز در پاماایش خاود

از رفتار انتخاباتی در استاا کهگالویه و بویراحمد به این نتاجه رسااده کاه باه ماازاا افازایش
ررابت سااسی و رومی در این منطقه رفتارهای غاررانونی ناز افزایش مییابدر
1. Pattie & Johnston
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تحقاقا مربوط به رفتار انتخاباتی در ایراا اغلب به ور ناحاهای و یا محلی انجام شادهاناد
که اغلب تباان نقش متغاری خاص را در رفتار انتخاباتی رروههایی مشخ

دنبال میکردهاندر بارای

مثال امامجمعهزاده و همکااراا ( ) 4935باا انجاام پاماایش بار روی دانشاجویاا دانشاگاه تبریاز
همبتتگی معناداری را مااا ابعاد دینداری و رفتار انتخاباتی دانشاجویاا مزباور مشااهده کاردهانادر
آاها با تقتامبندی ابعاد دینداری به این نتاجه رسادند کاه دیانداری مناساکی ارتبااط راویتار و
معنادارتری با سطو مختلاف رفتاار انتخابااتی دارد در حاالی کاه دیانداری عااطفی اعتقاادی و
پاامدی رابطهای متوسط با برخی از سطو فعالات انتخاباتی دارندر از جمله کارهای دیگر مایتاواا
به کار طالباا و مارزایی ( )4923اشاره کرد که رابطه بان سطو دینداری را با رأیدادا به هر کادام
از جنا های سااسی در کشور مورد مطالعه ررار دادهاندر دارابی ( )4922ناز ضمن مارور نظریاههاای
مطر جامعهشناختی در خصوص بررسی رفتارهای انتخابااتی تأکااد مایکناد کاه دیادراههاای و
الگوهای نظری موجود رفاً با در نظر ررفتن زمانههاای اجتمااعی -فرهنگای ایاراا مایتوانناد در
بررسی رفتار انتخاباتی ایرانااا به کار ررفته شوندر همااطور که رفتاه شاد اغلاب محققااا ایرانای
رفتار انتخاباتی را در یک حوزه انتخاباتی 4و یا در مااا یک رروه 5از شهرونداا ماورد بررسای رارار
دادهاند در مقاله حاضر تالش میشود با استفاده از تجارب سایر کشورها برخی جنبههای اجتمااعی
رفتار انتخاباتی در ایراا در سطز کالا کشوری 9مورد بررسی ررار راردر

ج .عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی
چنانکه رفته شد مؤلفههایی نظار خاستگاه طبقاتی و وابتتگی های حزبی جناحی و انفی؛
نگرشهای فردی (که ممکن است از تعلقا
مذهبی نشأ

رومی زبانی جنتااتی سانی و یاا اعتقاادا

ررفته باشد) و ناز عملکرد رسانهها و کارزارهای تبلاغاتی احزاب و کاندیداها

از جمله مهم ترین عوامل تأثاررذار در تصمام راری انتخاباتی شهرونداا به شامار مایرونادر
البته باید توجه داشت که در دهههای اخاار مجموعاهای از عوامال و ناروهاای اجتمااعی
1. constituency
2. focused or case study
3. nationwide
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سااسی ارتصادی و فناورانه که از حوزههای مختلف داخلای یاا جهاانی نشاأ
تغاارا

ررفتاهاناد

اجتماعی و سااسی رونارونی را ررم زدهاند که تغاار در الگوهای رفتار انتخاباتی ناز

یکی از آا ها به شمار می رود؛ ضمن اینکه ممکان اسات شاهرونداا در انتخاباا

کشاوری

ناحاهای 4و محلی 5الگوهای رفتاری متفاوتی از خود نشاا بدهند؛ اما پااش از شاروع بحا
درباره رفتار انتخاباتی ایرانااا باید به دشواری موجود بر سر راه پژوهش در ماورد ساازوکار
تصمام راری انتخاباتی ایرانااا اشاره کرد که ریشه در محافظه کاری ایرانااا در بااا مکنونا
رلبی شاا داردر در نتاجه مطالعه رفتار انتخاباتی که اغلب با استف اده از دو مؤلفه نظرسنجی و
نتایج انتخابا

رابل انجام است نمی تواند از عامل نظرسنجی برای پاشابرد تحقااق اساتفاده

کرده و نظار بتااری از کشورها برآوردی مقروا به حت از مازاا مشارکت مردم و نتاایج
انتخابا

به دست دهدر عالوه بر ویژری محافظهکارانه مردم در بااا نظرا

خاود محققاان

ایرانی عموماً به نظرسنجیهای رابل اتکا ناز دسترسی ندارندر مهمترین مراکاز نظرسانجی در
ایراا عبار اند از مرکز افکارسنجی دانشجویاا ایراا ایتاا (وابتاته باه جهااد دانشاگاهی)
مرکز تحقاقا
بتاج وزار

دا و ساما مرکز پژوهشهای مجلا
اطالعا

شاورای اساالمی نااروی مقاومات

مرکز افکارسانجی نهااد ریاسات جمهاوری و خبررازاری فاار ر

هماا طور که مشاهده میشود همگی این مراکز به ور

متتقام یا غارمتتقام به نهادهای

حاکماتی وابتته بوده و معموالً نتایج نظرسنجیهای خود را به ور

عمومی اعالم نکارده

و آا ها را رفاً به متئوالا و سازماا های حااکماتی ارائاه مایکننادر البتاه جاز ایان مراکاز
تخصصی تعدادی از خبررزاریها وب سایت های خبری و تحلالی و ستادهای انتخاباتی ناز
هنگام انتخابا

نظرسنجیهایی را بررزار میکنند که هماا طور که رفته شد باه علات عادم

تمایل ایرانااا نتبت به بااا مکنونا
هر دورهای دالیل مخت

رلبی (که البته در کنار ریشههای تاریخی میتواناد در

خود را ناز داشته باشد) کاستیهاای روششاناختی و نقصااا در

جامعه آماری و یا تغاار نتایج نظرسنجی به نفع نامزد یا حزبی خاص (که در ادباا

سااسای

ایرانی نظرسازی نام ررفته است) تا حدود زیادی رابل اتکا نبوده و اغلب با نتایج انتخابا
1. regional
2. local
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ناز هم خوانی نداردر به عنواا نمونهای از ناهمخوانی برخی نظرسنجی ها با نتاایج انتخاباا
میتواا به پاروزی خاتمی در خرداد  4971و احمدینژاد در تار  4924اشاره کرد که هار دو
در برخی از نظرسنجیهای پاش از انتخابا

نتبت به رربای خود در جایگاه پایانتری رارار

داشتند هرچند برخی نهادهاای حااکماتی نااز نتاایج ایان دو انتخاباا

را باا درات بااالیی

پاشبانی کردندر

 .1پایگاه طبقاتی و رفتار انتخاباتی
تأثار مورعات ارتصادی و پایگاه طبقاتی افراد در شکل راری شخصات اجتماعی و کنشهاای
سااسی آناا در چند دهه اخاار ماورد توجاه محققااا علاوم اجتمااعی باوده و باهویاژه در
کشورهایی که فعالات حزبی در آا ها ردمت باشتری دارد به طور مشاخ

تاری باه چشام

میخوردر این دسته از محققاا بر این نظر هتتند که تصمامرااری شاهرونداا در خصاوص
رأیدادا در زمانهای اجتماعی رخ داده و به الگوهاای متفااو

رأیدهای منجار مایشاودر

بنویک 4و همکاراا ( )1969بر این نظر هتتند که به روشنی میتاواا رابطاه ماااا شاغل و
رفتار انتخاباتی را مشاهده کردر برای مثال مایر و مود )1998( 5مشاهده کردند کاه کااررراا
نعتی به طور سنتی نه به احزاب محافظهکار بلکه به احزاب سوساالاتات یاا کموناتات
رأی میدهندر همان یافته توسط روین )1996( 9ناز به ور

رتترده تری تأیاد شدر وی در

تحقاق خود که با استفاده از دادههای پامایش انتخاباتی سال  4327بریتاناا انجام شد به ایان
نتاجه رساد که بتااری از شهرونداا طبقه کاررر و طبقه متوسط بر اسا

تعلق طبقاتی خود

رأی میدادند که این امر در مااا شهرونداا متعلق طبقه متوسط بتاار شدیدتر بودر البته ایان
رابطه دوسویه بود؛ به این معنا که احزابی نظار حزب کاررر ناز به خااطر حفا پایگااه رأی
خود چارهای جز حمایت هرچه باشتر از منافع کاررراا و طبقه متوساط نداشاتندر در خاالل
یکی دو دهه اخار برخای ااحبنظاراا علاوم اجتمااعی تاأثار مؤلفاه هاای طبقااتی و یاا
1. Benewick
2. Mair & Mudde
3. Gavin
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شکارهای اجتماعی در تصمامراری رأی دهندراا را در حال کاهش دانتته و فردیشدا 4و
تأثارپذیری از ارزشهای جدید را متذکر شدهاندر در مقابل بتااری از محققاا همانند الاف
( )Elff, 2007این ایده را مبالغهآماز برشمرده و با استفاده از دادههای بلندمد

ضمن تأکااد

بر استمرار شکارهای اجتماعی و طبقاتی در هماه جواماع آا هاا را کماکااا در رفتارهاای
انتخاباتی رأیدهندراا مؤثر دانتتهاندر
حتانزادراا ( )4936در بررسی جامعهشناختی خود از رفتار انتخاباتی مازنادرانیهاا در
هشت دوره انتخابا

شورای اسالمی به این نتاجه رساده که مااا رفتار انتخابااتی و

مجل

پایگاه ارتصادی -اجتماعی مردم رابطاه معنااداری وجاود داردر تحلاال محتاوای شاعارهای
تبلاغاتی نامزدهای انتخابا

هشتمان دوره مجل

شورای اسالمی در شهر تهراا کاه توساط

طالب و همکاراا ( )4936انجام شده باانگر این نکته اسات کاه ارر نظار از بتاااری از
کاندیداها و تشکلهای فعال در انتخابا
برنامه داشتند موضوعا

که فارد برنامه مدوا بودناد از ماااا آا هاایی کاه

رفاهی -اجتماعی در در شعارهای تبلاغاتی ررار داشته اساتر از

نظر محققاا طر مزبور کثر

وعدههای رفااهی و ماادی و فقاداا شاعارهای فراماادی و

ارزشی باانگر اماد آا ها به رأی آوری از طبقا
رأی را در ا نتخابا

پایان دست بوده استر عامل پایگاه طبقااتی

نهمان دوره ریاست جمهوری ناز می تواا مشاهده کرد که در خالل آا

یکی از نامزدها با استفاده از سوراری منفی طاف رابل تاوجهی از ماردم در مقابال ااحباا
ثرو
انتخابا

توانتت با تبلاغ علاه ناابرابری ارتصاادی و شاعار توزیاع عادالناهتار ثارو

برناده

شاودر همچناان بررسایهاای مقایتاه ای ماازاا مشاارکت انتخابااتی ایراناااا در

کالاشهرها شهرهای متوسط و روستاها در ایراا حاکی از این وارعات است کاه تقریبااً بار
خالر بتااری از کشورهای توسعهیافته ساکناا محاطهای کوچک تر مشارکت باشاتری در
انتخابا

دارند که از یک طرر نشانهای از فراوانی ناازهای آنااا و از ساوی دیگار بااانگر

امادواری زیادتر این دسته از شهرونداا به عملکرد نظام انتخاباتی استر

1. Individualization
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جدول ( :)1درصد مشارکت و بیکاری در استانهای محروم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
استاا

در د باکاری

در د مشارکت

لرستاا

5604

1705

کرمانشاه

4203

1203

ساتتاا و بلوچتتاا

4507

7401

کردستاا

4202

7509

کرماا

205

7705

هرمزراا

301

7705

ایالم

4305

7205

خراساا جنوبی

707

2105

منبع :سالنمای امنات ملی جمهوری اسالمی ایراا؛ 4935

البته در موارعی که شهرونداا وضعات کشور را استثنایی و بحرانی تشاخا

بدهناد اثار

عوامل طبقاتی در تصمامراری انتخاباتی کاهش مییابادر بارای مثاال در اد مشاارکت ماردم
استااهای محروم و برخوردار به استثنای تهراا در انتخابا

ریاست جمهوری یازدهم فا اله

چندانی با هم نداشت؛ به طوری که در د مشارکت در استااهای برخوردار حدود  71در اد
بود در حالی که این مازاا در استااهای محروم نزدیک به  13در اد باودر ایان همتاانی در
مشارکت حتی با واردنمودا متغار باکاری ناز تغاار چندانی نشاا نمیدهد؛ چنانکه همااطاور
که در جدول ( )4نشاا داده شده در د مشارکت انتخاباتی در استاا ایالم تفاو

چندانی باا

در د مشارکت در کرماا یا هرمزراا ندارد در حالی که مازاا باکاری در این استااها فا اله
بتااری از هم داردر در این انتخابا

حتی استااهای پارامونی و محروم هم از نامزدی که نماد

شعارهای عدالتخواهانه بود حمایت نکرده و به نامزدی رأی دادند که تصاور مایشاد پایگااه
رأی آا طبقه متوسط شهری باشد؛ به طوری که آرای نامزد منتخاب در مراکاز اساتاا باا آرای
وی در شهرها و روستاها فا له زیاادی نداشاتر همچناان مااانگان آرای ناامزد منتخاب در
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استااهایی که باکاری در آا ها زیادتر بود  2تا 56در د باشاتر از مااانگان کشاوری باود کاه
مهمترین دلال آا ناز شرایط وخام ارتصادی کشور بود که تصمامراری طبقاتی و ناحاهای را به
حاشاه رانده بودر

 .9هویت قومی و دلبستگیهای ناحیهای
عوامل روماتی یا تعلق به طایفه و عشاره یکی از عواملی است کاه زماناه مشاارکت انتخابااتی
فعاالنه را در بتااری از مناطق ایراا فراهم کرده استر عوامل راوماتی و ناحااهای رااه ممکان
است در رالب مطالبا

حقوق شهروندی و راه در شکل ررابتهایی بروز یاباد کاه مایتواناد

ریشه در عامل هویت رومی یا ناحاهای و یا هر دو داشته باشدر اساتفاده تعادادی از نامزدهاای
ریاست جمهوری از شعارهای مرتبط با حقوق اروام و ارلاتها نظار رول تأساا

فرهنگتاتاا

زبااهای محلی وعده ایجاد معاونت اروام و ارلاتها ارائه برنامههایی برای فدرالاتم ارتصادی
و تدری

زبااهای رومی در دانشگاهها نشانهای از اهمات روزافازوا مؤلفاههاای مرباوط باه

حقوق شهروندی و ارلاتها در رفتار انتخاباتی استر شاید بتواا دور نختت انتخابا

ریاست

جمهوری نهم را یکی از نمونههای تأثار عامل رومی در رفتار انتخابااتی دانتاتر در ایان دور
اکثر نامزدهایی که از مناطق رومی -ناحاهای بودند توانتاتند در اساتااهاا و منااطق زادرااه یاا
همزباا خود باشترین رأی را از آا خود نمایند؛ به طاوری کاه مهرعلاازاده در  9اساتاا آذری
شمال غرب؛ کروبی در  44استاا غربی جنوبی و جنوب غربی؛ هاشمی رفتانجانی در اساتاا
کرماا؛ رالابار در دو استاا خراساا رضوی و شمالی؛ و احمدیناژاد در اساتاا سامناا برناده
انتخابا

شدندر در مورد نامزدهای مناطقی که موضوعا

راوماتی یاا ارلاتای در آاهاا وجاود

ندارد (همانند خراسااها یا سمناا و کرماا) با اطماناا باالیی میتواا درباره آرای بهدستآماده
برای نامزد برخاسته از آا منطقه را ناحاهای تلقی کرد؛ اما در مورد استااهایی نظاار آذربایجااا
(غربی و شرری) یا کردستاا که در آاها موضوعا

هویتی و مطالبا

حقوق ارلاتی ناز مطار

است به علت نبود دادههای تفصالی درباره آرای هر کدام از راروههاای راومی باه دشاواری
میتواا آرای ناشی از تعلق به هویت رومی و آرای مبتنی بر تعلق زادرااهی و ناحااهای ناامزد
برخاسته از آا مناطق را از یکدیگر تفکاک کردر
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در هر حال بررسی اجمالی الگوی رأیدهی مناطق رومی حاکی از این وارعاات اسات کاه
ساکناا مناطق رومی نتبت به نامزدهایی که متائل مرتبط با ناحاه روماات و یاا ارلاات دینای
خا ی را مورد توجه رارار داشاته باشاند رغبات باشاتری از خاود نشااا مایدهنادر در ایان
خصوص میتواا به عنواا نمونه به آرای خاتمی در مناطق آذرینشان کردنشان و سنینشاان
در انتخابا

ریاست جمهوری هفتم و هشتم؛ آرای معان در استاا ساتتاا و بلوچتتاا در دور

نختت انتخابا

ریاست جمهوری نهم؛ و آرای رضایی در مناطق لر و عربنشان در انتخابا

ریاست جمهوری یازدهم اشاره کردر در تازهترین نمونه از این موارد روحانی توانتت با ایاده
ایجاد معاونت اروام و تأمان حقوق روماتها و ارلاتهاای دینای در منااطق راومی 46در اد
باشتر از ماانگان سایر مناطق کشور رأی کتب کندر به همان ترتاب آرای والیتی و جلالی ناز
که موضوعا

رومی را در دستور کار خود ررار ناداده بودناد در منااطق راومی چناد در اد

پایانتر از ماانگان کشوریشاا بودر
البته وابتتگیهای رومی هماشه هم به ور

سرراست و روشان باروز ناافتاه و ممکان

است باه ویاژه در ماورد طبقاه متوساط و در انتخاباا

کشاوری تحات تاأثار ساایر عوامال

جمعاتشناختی اجتماعی و سااسی نظار سان جنتاات پایگااه طبقااتی تعلقاا

ماذهبی و

شبکههای شغلی و هویتهای جدید ررار رارد (کاستلز )4924ر برای مثال باه نظار مایرساد
شرایط خاص کشور هنگام بررزاری انتخابا

یازدهم ریاست جمهاوری باعا

شاد باه رغام

تعلق دو تن از نامزدها (رالابار و جلالی) به استاا خراساا روحانی در هر سه استاا خراسااا
باشتر از آا دو رأی کتب کندر
عامل رومات ممکن است در مناطقی که چند رومات یا طایفه در کنار هم زندری میکنناد
نقش مؤثرتری در انتخابا
سلما

ایفا کندر برای مثال در سالهای اخار در شهرهایی نظار ارومااه یاا

که در آا ها کردها و آذریها در کنار هم زندری میکنند حتاساتهاا و تعلاق راومی

نقشی غاررابل انکار در نحوه رأیدهی مردم داشته و ررابت بان کردها و آذریها را بهویژه در
چند انتخابا

اخار مجل

و شوراهای شهر شد

بخشاده است به طوری که راه پاای ائماه

جمعه را ناز به مااا کشاده استر حتاسات و ررابات باان دو روماات باه انادازهای باوده کاه
هنگامی که معاوا اول رئا

دولتهای نهم و دهم در یک سخنرانی مناسبتی کردها را ساکنان
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تاریخی منطقه ناماده و تلویحاً آذربایجاا غربی را ناز جزئی از کردستاا ناماد از سوی فعاالان
سااسی آذری و ناز مقاما

استاا و نمایندراا آذری مجل

این تعارر سااسای وی اور
خصوص میتواا به اظهارا

اعتراضا

اجتماعی شدیدی علااه

ررفات (باه عناواا نموناه ناکر تابنااک )4927ر در هماان

نماینده مهاباد در مجل

نهم درباره تشکال کردستاا شامالی باا

مرکزیت مهاباد اشاره کرد که واکانش و محکوماات شادید ساخناا وی از ساوی متائولان و
نمایندراا آذری حاکی از وجود حتاسات و ررابت شدید مااا این دو روماات در اساتاا باود
(ندای اروماه 4935؛ تابناک )4935ر از دیگر نمونههاای تاأثار عوامال راومی و عشاارهای در
رفتار انتخاباتی میتواا به تشنجها و درراری مردم با یکادیگر باه خااطر تعلقاا

ناحااهای و

طایفهای در شهرهای بناب و ملکاا در آذربایجاا شرری الاگودرز در استاا لرستاا و نورآباد و
ممتنی در استاا فار

در خالل بررزاری انتخابا

مختلاف اشااره کاردر همچناان در ماوارد

متعدد درراری انتخاباتی نه در مااا مردم بلکه به علت شایعه بروز تقلب در بررزاری یا اعالم
نتایج مااا مردم و ناروهای انتظامی و دولتی رخ داده استر خشونتهای انتخابااتی در ایاذه و
باغ ملک در استاا خوزستاا بناب و ملکاا در آذربایجاا شرری فاروزآباد در استاا فاار
انتخابا
اتفارا

مجل

هفتم (سال  )4925ورایع دور نختات انتخاباا

دور دوم انتخابا

مجل

مجلا

در

چهاارم در تبریاز

هشتم در ایواا غرب ایالم در سال  4927از جملاه ماواردی

بودهاند که اغلب چندین کشته و زخمی بر جای رذاشته استر در تاازهتارین ماورد دررااری
هواداراا دو تن از نامزدهای انتخابا

مجل

دهم در شهر شوش یک کشته و چندین زخمای

بر جای رذاشت (ایرنا )4934ر درراری اخار یک ماه پاش از انتخابا

و حتی پااش از اعاالم

فهرست نهایی نامزدها از سوی شورای نگهباا روی داد که حاکی از وجود ررابت شدید مبتنای
بر تعلق رومی و ربالهای استر
الزم به ذکر است نقش عوامل ناحاهای و روماتی زمانی تشدید میشاود کاه مؤلفاههاای
ناحاهای هویت رومی و مذهبی همپوشانی داشته باشندر برای مثال تشاع در مااا آذریهای
اروماه و تتنن در مااا کردها عااملی اسات کاه در کناار هویات راومی و دلبتاتگیهاای
ناحاهای موجب انتجام باشتر و جهتدهی به رفتاار انتخابااتی آا هاا مایشاودر در مقابال
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می تواا به رفتار انتخاباتی آذری ها در شهرهایی مثل تهراا و سایر مناطق کشور اشاره کرد که
در آا ها از جمعات رابل توجهی برخوردارندر باا اینکاه یکای از بزررتارین راروه جمعاتای
آذریها در پایتخت سکونت دارند تا کنوا فعالات و یا رفتار انتخاباتی رابل توجهی از آنهاا
مشاهده نشده که مبتنی بر رومات آذری باشدر در کنار تعادادی از عوامال سااسات رذاراناه
یکی از مهم ترین علل کمرنگ بودا رویکرد رومی در فعالات های انتخاباتی آذریها در تهراا
را می تواا به جذب تدریجی آناا در فرهنگ غالب تهرانی و تغاار سبک زنادری آا نتابت
دادر هرچند نباید از این نکته ناز غافل بود که با درررونیهای زیتاتمحاطای کناونی نظاار
خشکشدا دریاچه اروماه ممکن است به یکباره مهاجر هایی انبوه از ایان منااطق شاکل
بگارد که این امار فر ات فرهناگ پاذیری تادریجی و همگاوا ساازی نتابی را از منااطق
مهاجرپذیر سلب کرده و میتواند موجب تقویت اثررذاری عامل رومات در رفتار انتخابااتی
در شهرهایی نظار تهراا باشدر
همااطور که مشاهده شد در تحلال نقش هویت رومی در رفتار انتخابااتی بااش از آنکاه
بتواا به آمار و نظرسنجیها استناد نمود از تحلال ورایع و روندهای موردی انتخاباتی اساتفاده
شده استر رر نظر از نبود دسترسی به نتایج نظرسنجیهای رابل اتکای انتخابااتی یکای از
مهمترین دالیل دشواری تحلال نقش عوامل رومی در رفتار انتخاباتی به نبود آماار تفصاالی از
جمعات هر کدام از روماتها در مناطق مختلاف کشاور مرباوط مایشاود و علات آا حاذر
پرسشهای مربوط به رومات و زباا از پرسشنامه سرشماریهاای اخاار اساتر در نتاجاه و در
غااب اطالعا

روشن و دراق از ترکاب رومی جمعات کشور تحلالهای مربوطه نار

و بر تخمانها و اطالعا

باوده

حاشاهای استوار خواهد بودر

با تأمل در رفتارهای طایفهررایانه یا ربالهررایانه میتواا دریافت کاه ایان پدیاده ریشاه در
محرومات نتبی و توزیع ناعادالنه امکانا
توزیع ناعادالنه منابع و امکانا

دارد که باع

و یا دسات کام تصاور و احتاا

شاهرونداا از

میشود ساکناا این منااطق تنهاا راه چااره را در

انتخاب نمایندهای از طایفه خود بدانندر این امر موجاب تقویات و اساتمرار ناوعی از زنادری
جمعی و انتجام اجتماعی میشود کاه دورکاام از آا تحات عناواا همبتاتگی مکااناکی یااد
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میکندر در این شرایط و بر خالر همبتاتگی اررانااک ماردم از راه پاونادهای خاانوادری و
عشارهای و با اطاعت محض از سنتها و هنجارها رفتار کرده و به جامعه پتامدرنی شباهترناد
که کاستلز ( )4924از آا تحت عنواا هویتهای منطقهای و اجتماع محلی یاد میکندر به همان
دلال است که ساکناا مناطق مزبور باه جاای رویکارد و اندیشاه ملای

ارف ًا در پای تحقاق

خواستههایی نظار حضور در منا ب سااسی و اداری ارشد توسعه و آموزش زباا مادری و یا
تضمان حقوق ارلاتها و انجام آزادانهتر مناسک دینی خواهند بودر

 .9مؤلفههای جمعیتشناختی
ویژریهای سنی و جنتای نامزدهاا از یاک طارر و رأیدهنادراا از ساوی دیگار یکای از
مهمترین مؤلفههای تحلال رفتار انتخاباتی اساتر چاوا آرای افاراد مخفای و محرماناه اسات
استفاده از بررههای رأی برای تشخا

نحوه رأیدهای ماردم ماتار نباوده و تنهاا راه ترساام

الگوی رأیدهی مبتنی بر مؤلفههای جمعاتی مراجعه به نتایج نظرسنجیهاستر از سوی دیگر و
همااطاور کاه پااش از ایان رفتاه شاد معماو ًال در ایاراا دادههاای رابال اتکاای حا ال از
نظرسنجیها در دستر

عموم ررار نمیراردر بنابراین در این مورد ناز برای دستاابی به الگوی

مشخصی از رفتار انتخاباتی رروههای مختلاف جمعاتای چاارهای جاز اساتفاده از آماار کاالا
جمعاتی برای استنتاج اطالعا

تحلالی و ضمنی باری نمیماندر

هماا طور که در جدول ( )5مشخ

است هرم جمعاتی کشور به رونهای است که راروه

سنی وارع در  56تا  91سالگی باشترین جمعاات را باه خاود اختصااص داده اساتر در حاال
حاضر 16در د جمعات ایراا زیر  96سال و 76در د جمعات ناز زیر  46سال سان دارنادر
فراوانی جمعات جواا کشور به اندازهای اهمات دارد که راه دولتها را ناز وسوسه کرده تا باا
کاهش سن رأیدادا شاخ

مشارکت در انتخابا

را افزایش دهند که برای مثال میتواا باه

تعاان سن  41سالگی برای رأیدادا در سال  4972اشاره کرد که پ

از آنکاه در ساال 4973

دوباره به سن  42سالگی مصوب شورای انقالب کاهش یافت در ساال  4922باه  42ساالگی
افزایش داده شدر تالش دولت نهم نااز بارای کااهش آا باه  42ساالگی باا مخالفات اکثریات
نمایندراا مجل

هفتم به جایی نرساد (خبر آنالین )4922ر
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جدول ( :)9جمعیت جوان  99تا  99سال در جمعیت  91میلیونی ایران
سال

جمعات

4972

 49مالاوا  366هزار نفر

4922

 54مالاوا و  266هزار نفر

4936

 54مالاوا و  26هزار نفر

منبع :آمار جمعاتی سازماا ثبت احوال کشور

جوانی جمعات بتااری از احزاب و نامزدهاا را بار آا مایدارد کاه تبلاغاا
انتخاباتی خود را بر اسا

و برناماههاای

عالیق و ناازهای این رروه سنی تنظاام نماینادر بارای مثاال طالاب و

همکاراا ( )4927در تحقاق در مورد تبلاغا
این نتاجه میرسند که در تبلاغا

هشتمان دوره انتخابا مجل

در شاهر تهاراا باه

انتخاباتی جواناا و زناا با فا لهای زیاد از فقرا بازنشتاتگاا

ارلاتهای رومی و دینی مورد توجه نامزدهای مختلف و احزاب و تشکلها بودهاندر در این ماااا
کودکاا معلوالا و سالخوردراا تقریباً مورد بیتوجهی کامل ررار ررفتهاند در حاالی کاه همااا
نامزدها و احزاب با ارداماتی نظار بررزاری جلته با تاپهای خا ی از پتاراا و دختاراا انجاام
تبلاغ انتخاباتی توسط جوانانی با تاپها و حجاب خاص انتشار عک
فوتبال حضور در استادیومهای ورزشی و یاا انتشاار عکا

هنگام ورزش یا تماشاای

باا رهرمانااا ورزشای هنرمناداا و

بازیگراا تئاتر و سانما سعی در جلب نظر جواناا داشتهاندر
جنبه دیگری از ویژریهای جمعاتی رفتار انتخاباتی را میتواا در شاوه مشاارکت زنااا در
ررابتهای انتخاباتی و ناز رویکرد جامعه نتبت به انتخابشدا آاهاا مشااهده کاردر در نظاام
انتخاباااتی جمهااوری اسااالمی ایااراا زناااا و ماارداا در خصااوص رأیدادا از حقااوق براباار
برخوردارندر درباره انتخابشدا باید رفت جز ریاسات جمهاوری زنااا مایتوانناد در هماه
انتخابا

اعم از شوراهای اسالمی شهر و روستا مجل

شاورای اساالمی و مجلا

شرکت کنندر تا کنوا هاچ زنی به فهرست نهایی داوطلبان انتخابا
ناافته و بنابراین در این مجل

حضور نداشته استر در مجل

مجل

خبررااا

خبرراا رهبری راه

خبررااا راانوا اساسای فقاط

یک زا حضور داشته و در شورای بازنگری رانوا اساسی ناز هاچ زنی حضاور نداشاته اساتر
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با اینکه زناا میتوانند تقریباً در همه انتخابا
دورههای مختلف مجل

جزو انتخابشوندراا باشند اما ترکاب جنتاتی

شورای اسالمی حاکی از این وارعات است که جامعه ایرانی نتبت به
شورای اسالمی اربال زیادی نشاا نداده استر

انتخابکردا زناا برای نمایندری مجل

جدول ( :)9تعداد و درصد ثبتنامکنندگان و نمایندگان زن در دورههای مختلف
انتخابات مجلس شورای اسالمی
دوره

ثبتنامکنندراا

منتخبان

در د منتخبان

اول

36

4

4/2

597

دوم

95

4

4/2

574

سوم

47

4

4/4

572

چهارم

21

3

9/9

572

پنجم

924

44

2

577

ششم

264

49

4/4

537

هفتم

257

49

4/4

534

هشتم

222

2

5/7

522

نهم

936

3

9/4

536

کل

5345

25

9/5

5244

منبع :رجبی و همکاراا ( )4935و محاسابا
انتخابا

کل تعداد
*

نگارناده بار مبناای رازارشهاای وزار

کشاور از

مجل ر

* در اکثر رریب به اتفاق منابع عدد « »957راد شاده اسات کاه باا توجاه باه آمارهاای جمعاتای و تعاداد
نمایندراا مجل

در دورههای بعدی ررم حاز بایتت  597و یا عددی نزدیک به آا باشدر

از بررسی جدول ( )9میتاواا دریافات کاه از حادود  5244کرسای مجلا
رذشته در مجموع  25ندلی مجل

در ناه دوره

در اختاار زناا ررار ررفته است که باه معناای مااانگان

حضور  3نماینده زا در هر دوره از مجل

است؛ ضمن اینکه چوا تعادادی از زنااا نمایناده

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان ـــــــــــــــــــــــــــــ 119

برای چند بار انتخاب شدهاند

ندلیهای مزبور در وارع در اختاار  43نفر حقاقی بوده اساتر

در این مااا فقط یکی از نمایندراا زا توانتته در مجل
برای حضور در هائت رئاته مجل

ششم نظر مثبت سایر نماینادراا را

جلب کرده و در طول این دوره باه عناواا منشای هائات

رئاته حضور داشته باشدر
زناا به طور ماانگان در انتخابا

همه دورههای مجل

حدود 2در د ثبتناامکننادراا را

تشکال داده و ناز تقریباً به مازاا برابر با مرداا در رأیدادا مشارکت کردهاندر با وجود این به
طور ماانگان زناا در دورههای مختلاف مجلا
اختصاص دادهاند که باشترین آا در مجل
این و ف مشخ

حادود 9در اد از اندلیهاا را باه خاود

پنجم با حدود 2در د نمایندراا باوده اساتر باا

میشود که در بتااری از حاوزههاای انتخابااه هنجارهاای و ارزشهاای

اجتماعی هنوز اجازه انتخاب زناا برای تصدی منصب نمایندری مجل

را نمیدهدر

با توجه به فهرست اساامی نماینادراا مزباور (رجبای و همکااراا  )4935مشاخ
می شود همه نمایندراا زا دوره های اول دوم و سوم (در مجموع  41اندلی) از تهاراا
بوده اندر در دوره چهارم  2نفر از  3نماینده زا و در دوره پانجم  7نفار از  44نمایناده از
تهراا بوده اندر در مجل

ششم و هفتم  1نفر از  49نماینده زا از تهراا بودندر در مجل

هشتم  2نفر از  2نمایناده و در مجلا

نهام  4نفار از  3نمایناده زا مجلا

از تهاراا

بوده اندر آمار فوق بداا معناست که باش از  16در د نمایندراا زا از شهر تهراا و بقااه
ناز از  47حوزه انتخاباه انتخاب شده اند که این امر باانگر مشارکت کانونی زناا در عر ه
انتخابا

استر شاید مهم ترین علت اربال اندک به زناا برای حضور در مجلا

شاورای

اسالمی به ویژه در مناطقی غار از تهاراا و مراکاز اساتاا ایان باشاد کاه از نظار ماردم
مهمترین نقش نماینده عبار
جذب بودجه و امکانا

است از چالش و چانه زنی با دولت و سایر نمایندراا بارای

برای حوزه انتخاباه خود که آا ناز در فرهنگ سانتی بتاااری از

مناطق کشور کاری «مردانه» تلقی میشودر
در اینجا باید این نکته را ناز خاطرنشاا ساخت که اررچه حضور اندک زناا در پارلماا به
معنای نقصاا در یکی از شاخ

های توسعه انتاانی و اجتمااعی اسات اماا از ساوی دیگار
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حضور پررنگ زناا در پارلماا ناز لزومااً مؤیاد توساعهیاافتگی کشاور ناتاتر بررسای آماار
ارائهشده باناک جهاانی از ترکااب جنتااتی مجاال
میدهد باشترین نماینده زا در مجال

دنااا ( )The World Bank, 2015نشااا

رواندا بولاوی و کوبا حضور دارند در حالی کاه ایان

کشورها در هاچکدام از رتبهبندیهای جهانی کشاوری توساعهیافتاه محتاوب نمایشاوندر در
مقابل در کشورهایی نظار فرانته انگلتاتاا ایااال

متحاده یاا آلمااا نماینادراا زا حتای

یکچهارم تعداد کل نمایندراا را تشکال نمیدهندر

نتیجهگیری
مطالعه رفتار انتخاباتی اطالعاتی را درباره الگوهای رأیدهی شهرونداا در اختاار میرذارد که
فعاالا سااسی میتوانند با استفاده از آاها از اولویتهای رأیدهی مردم باخبر شده و خطمشی
انتخاباتی و برنامههای تبلاغاتی وارعبانانهای را تنظاام نماینادر از ساوی دیگار دولاتهاا نااز
میتوانند با استفاده از اطالعا
انتخابا

مزبور تمهادا

اجرایی امناتی و انتظامی مربوط باه بررازاری

را به شاوهای کارامدتر انجام دهندر در مقاله حاضر تالش شد ضمن مرور نظریههاای

جامعهشناختی در تحلال رفتار انتخاباتی برخی از پژوهشهای انجاامشاده در ساایر کشاورها
مورد بررسی ررار راردر سا

با استفاده از دادههای موجود آماری و ضمن اشاره به دشواری و

بغرنجبودا تحلال رفتار انتخاباتی در ایراا برخی عوامل و مؤلفههاای ماؤثر در تصامامرااری
انتخاباتی ایرانااا ارزیابی رردیدر
چنانکه از بررسی نتایج انتخابا

مختلف و ناز تحقاقا

انجامشده برمیآید عواملی نظاار

پایگاه طبقاتی رأیدهندراا هویت راومی رأیدهنادراا و نامزدهاا جنتاات نامزدهاا و سان
رأی دهندراا در نحوه تصمامراری انتخاباتی شهرونداا اثر میرذارنادر البتاه در بررسایهاای
اینچنانی باید عواملی نظار دین نظام سااسی و نوع کنشرری بررزارکننادراا انتخاباا

نااز

مورد لحاظ ررار رارد که پرداختن به همه مؤلفههای مزبور در یک مقاله ماتر نمیشدر
همچنان مشاهده شده که عوامل اجتماعی تکعاملی نبوده و تحت تأثار مؤلفههای مختلف
و در ارتباط با یکدیگر عمل میکنندر همااطور که کاستلز ( )4924و حااتمی و کالتاه ()4939
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اشاره میکنند اررچه هر کدام از عوامل جمعاتشناختی اجتماعی و سااسای در شاکلرااری
رفتار انتخاباتی مؤثرند اما رفتار انتخاباتی در وارع بخشی از رفتار کالاتر آاها در حاوزههاای
اجتماعی ارتصادی و سااسی بوده و تحت تأثار عواملی نظار شبکههای شاغلی و هویاتهاای
جدید عمل میکنندر بنابراین با وجود اینکه برای شهرونداا استااهای مرزی و محروم هویت
رومی و ناحاهای و برابری و توزیع عادالنه منابع اهمات باشتری داشته و برای طبقاا

متوساط

جدید شهری ناز آزادیهای مدنی و سااسی اهمات مضاعفی دارد اما زمانی که هر کدام از این
رروهها از تأمان منافع خود توسط نماینده حوزه انتخاباه یا کشور (ریا

جمهور) ناامااد شاده

و یا کااا مملکت را در خطر ببانند با رروههای دیگر در ائتالفی (اغلب نارفته) رارار ررفتاه و
در جهت جابهجایی ردر

سااسی عمل میکنندر

منابع
ازکمپ استوار

( )4922روانشناسی اجتماعی کاربردی ترجمه فرهااد مااهر مشاهد :باهنشار (آساتاا راد

رضوی)ر
ا غری یون

( )4972بررسی ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسالمی و منشاء طبقاتی آنـان در پـند دوره

قانونگذاری بیجا :مشتاراا فال ر
امامجمعهزاده سادجواد و همکاراا (« )4935رابطه مااا دینداری و رفتار انتخاباتی (مطالعاه ماوردی دانشاجویاا
دانشگاه تبریز)» دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم سال  9شماره 2

 44ا 57ر

ایرنا ( :)4934مراجعه شده در  45دی :4934
http://www.irna.ir/fa/News/81932555/

بصاری محمدعلی و داریوش شادیوند (« )4926رفتاار انتخابااتی در منااطق عشاارهای :مطالعاه ماوردی حاوزه
انتخاباه دهلراا» فصلنامه پژوهش شماره 56

 546ا 596ر

بلاک رید و ادوین هارولدسن ( )4936طبقهبندی مفاهیم در ارتباطات ترجمه متعود اوحدی تهراا :سروشر
پاری حتن و طهمحمد حتانپور (« )4939تحلال رفتار انتخاباتی شهرونداا اساتاا ایاالم در انتخاباا
شورای اسالمی (با تأکاد بر انتخاباا

مجلا

مجلا

نهام)» تهاراا :مجموعـه مقـا ت دومـین کنفـرانس ملـی

جامعهشناسی و علوم اجتماعیر
تابناک ( )4935واکنش به درخواست تشکال «کردستاا شمالی» مراجعه شده در  96دی :4934
http://www.tabnak.ir/fa/news/369247/

تابناک ( )4927مشایی :آذربایجاا جزیی از آذربایجاا مراجعه شده در  42دی :4934
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=17009

حاتمی عبا

و فرزاد کالته (« )4939دولت در پاراموا و پاراموا در دولت؛ سندرومهای درهامتناادری ارتصااد

سااست و اجتماع» فصلنامه مطالعات راهبردی سال  47شماره 4

 91ا 7ر

حتانزادراا احمد ( )4936بررسی جامعهشناختی رفتار انتخاباتی شهرونداا اساتاا مازنادراا در هشات دوره انتخاباا
مجل

شورای اسالمی پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهراا :دانشکده حقوق و علوم سااسیر

خبرآنالین ( )4922مجل

به دولت راه نداد مراجعه شده در  56دی :4934

http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(b5ud3my3snvdyza5src3jipu))/detail/7142/Politics/parliam
ent
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دارابی علی (« )4922جامعهشناسی انتخابا
خارجی سال  59شماره 5

و رفتار انتخاباتی در جمهوری اساالمی ایاراا» فصـلنامه سیاسـت

 945ا 967ر

دورمارن یاا ا ایو دانال موشار ( )4939مبانی جامعهشناسی سیاسی ترجمه عبدالحتان ناکرهر تهراا :آرهر
رامشک عطااله (« )4925بررسی جامعهشناختی رفتار انتخاباتی در کهگالویاه و بویراحماد« فصـلنامه مطالعـات
ملی سال چهارم شماره 4

 552ا 434ر

رجبی شهناز محمد توپچاانی و هادی تقوی ( )4935مطالعات پارلمانی تطبیقـی ( :)9جایگـاه زنـان نماینـده از دوره
اول تا نهم مجلس شورای اسالمی تهراا :دفتر مطالعا

سااسی مرکز پژوهشهای مجل

شورای اسالمیر

رفاعپور فرامرز ( )4935آناتومی جامعه :مقدمهای بر جامعهشناسی کاربردی تهراا :شرکت سهامی انتشارر
ریتزر جورج ( )4936نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر ترجمه محتن ثالثی تهراا :علمیر
ریتزر جورج ( )4935مبانی نظریه جامعهشناختی معاصر و ریشههای کالسیک آن ترجمه شهناز متمیپرسات
تهراا :ثال ر
جمعی از نویتنگاا ( )4935سالنمای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تهراا :پژوهشکده مطالعا
طالب مهدی و همکاراا (« )4936رویکردهای توسعه در شعارهای تبلاغاتی هشاتمان انتخاباا
اسالمی در شهر تهراا» فصلنامه مطالعات جامعهشناختی دوره  42شماره 92
هشتمان انتخابا

طالب مهدی و همکاراا (« )4927بررسی رروه های هدر در تبلاغا
در شهر تهراا» مجله جامعهشناسی ایراا سال نهم شماره 5-4

راهبردیر

مجلا

شاورای

 435ا 417ر
مجل

شورای اساالمی

 412ا 429ر

طالبااا محمدرضاا و مهادی مارزایای (« )4923بررسای تجرباای ارتبااط ساطو دیانداری باا رفتاار انتخاباااتی
دانشجویاا» دانشنامه علوم اجتماعی دوره  4شماره 4

 17ا 99ر

کاویانیراد مراد ( )4935جغرافیای انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری اسـالمی ایـران) تهاراا:
دانشگاه خوارزمیر
کاویانی مراد (« )4939پراکنش فضاایی مشاارکت در یاازدهمان دوره انتخاباا
مطالعات راهبردی سال  47شماره 4

ریاسات جمهاوری» فصـلنامه

 14ا 97ر

کاستلز مانوئل ( )4924عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ (قـدرت هویـت) ترجماه حتان چاوشاااا
تهراا :طر نور
رادنز آنتونی با همکاری کارا بِردسال ( )4922جامعهشناسی ترجمه حتن چاوشااا تهراا :نیر
ندای اروماه ( )4935مراجعه شده در  56دی :4934
http://nedayeurmia.ir/index.aspx?siteid=8&pageid=265&newsview=122095

وزار

کشور ( )4979انتخابات در جمهوری اسالمی ایران :اسامی و مشخصات نماینـدگان مجلـس شـورای
اسالمی در دوره اول ،دوم و سوم معاونت سااسی و اجتماعی دفتر انتخابا ر
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