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رضا صفری شالی

چکيده
تحليل انتخابات عمدتاً معطوف به کنشها و رفتار سياسي احزاب و گروههای سياسي
مطرح در جامعه است و به توصيف و تبيين دال مرکزی جناحهای سياسي (مثل جناح
اصولگرا و اصالحطلب) و تالش هر یک از جناحها برای غيریتسازی و طرد جنااح
رقيااب پرداهتااه ماايشااودا امااا در ایاان نوشااتار بااا اساات اده از روش اساانادیا جنبااه
جامعهشناهتي موضوع مورد مطالعه قرار ميگيرد .منظر جامعاهشاناهتي بار ایان مبناا
استوار است که آنچه توانسته افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کارده و ريی
دهندا شرایط اجتماعيا محيطيا اقتصادی و فرهنگي افراد ريیدهنده است؛ چراکه بين
شرایط اجتماعي افراد و گرایش سياسي آنانا رابطهای مستقيم وجود دارد .از ایان روا
نگارنده سعي دارد به رفتار انتخابااتي بدناه جامعاه یعناي ماردن در نحاوه انتخااب و
گزینش نمایندگان مجلس شورای اسالمي بپردازد و برای تحليل ایان موضاوع از ساه
الگوی جامعهشناسي سياسيا اقتصاد سياسي و روانشناسي سياسي بهره گرفته ميشود.
کليدواژهها :رفتار ريیدهندگيا جامعه ایرانايا انتخابااتا مجلاس شاورای اساالميا
مطالبات منطقهای.
* استادیار گروه علون اجتماعي دانشگاه هوارزمي
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مقدمه
کلمه انتخابات در زبان فارسي از ریشه عرباي فعال «نخاب» باه معناای برگزیادنا جاداکردنا
اهتيارکردن و دستچينکردن گرفته شاده و معاادل انگليساي آن  Electionاسات .از نظار علام
معناشناسيا این اصطالح تغيير و تحوالت معنایي وسيعي یافتها ولي در کاربرد رایج و عانا باه
معنای روش یا شيوهای است برای برگزیدن تعداد معيني از افراد از ميان شمار کثيری از کساني
که برای تصدی یک منصب یا مقان هود را نامزد کاردهاناد .انتخاباات طاي دو ساده اهيار در
سراسر جهان به صورت تنها شيوه مقبول و مطلوب انتخاب رهبران سياسي و زمانداران درآمده
است .آنچه در امر انتخابات اصل تعيينکننده و محوری باه شامار مايرودا واحاد موساون باه
انتخابکنندگان یا ريیدهندگان ۴است .در هر جامعاه سياساي کاه در آن نظاانهاای انتخابااتي
حضور دارندا این انتخابکنندگان و ريیدهندگان هستند که با آراء و گزینش هاود کسااني را
که واجد صالحيت و شایستگي الزن برای احراز یک منصب ميدانندا از ميان شمار عظيماي از
کساني که هود را واجد صالحيت دانسته و نامزد احراز آن پست کردهاندا دستچاين کارده و
آنان را به آن منصب ميگمارند .رکن اصلي فرایند انتخاباتا اقتدار و مشاروعيتي اسات کاه از
سوی ريیدهندگان به انتخاب شوندگان اعطا ميشاود« .انتخااب سلساله اقادامات و عملياات
منسجم و پيوستهای است که در محادوده جغرافياایي مشاخ

و در زمااني محادود و معاين

صورت ميگيرد و منجر به برگزیدهشدن فرد یا افاراد و یاا موضاوع و افاراد هاصاي از ساوی
اکثریت مردن مي شود .اجرا و انجان این سلسله اقدامات و عمليات که منجر به این نتيجه گرددا
اصطالحاً برگزاری انتخابات ناميده ميشود» (حقيقيا .)۹ :۴۹11
به طور کليا انتخابات نوعي کنش اجتماعي است که هماواره باه تعریاف و تعياين ميازان
مشارکت سياسي در عرصه نظان اجتماعي ميپردازد .رفتارشناسي انتخابات از یاک ساو ضامن
ح ااح حااق انتخاااب باارای شااهروندان بااه بيااان هصوصاايات اجتماااعيا فرهنگااي و سياسااي
ريیدهندگان و نيز ريیهواهان ميپردازد و به این ترتيبا یكي از اصليترین طرق تبلور افكار
عمومي است.

1. electorate

بررسی رفتار رأیدهندگی ایرانيان در انتخابات مجلس شورای اسالمی ـــــــــــــــــ 121

انتخاب تبلور حق ريی آحاد مردن در جامعه سياسي اسات .از ایان روا بارای بررساي نحاوه
نگرش هر حكومت به این حقا ميیابد تجلي آن را در انتخاب مسئوالن و تصميمگياری سياساي
آن حكومت مورد بررسي و دقت نظر قرار داد .از این روا مردنساالری به عناوان مشاروعتارین و
مشهورترین نوع حكمراني در دنيا قلمداد ميشود .بارزترین ویژگي ایان ناوع حكوماتا تمكاين
حكومت به هواسته اکثریت مردن اسات کاه یكاي از ابزارهاای نيال باه ایان مقصاودا برگازاری
انتخابات ميباشد .به عبارت دیگرا حكومتها برای بقای هود به مؤل ههای متعددی نيااز دارناد.
روشهای سختافزارانه و نرنافزارانه به تداونا مشروعيت و کارآمدی نظاانهاای سياساي کماک
زیادی ميکند .یكي از م اهيمي که جنبه حياتي و نرنافزارانه برای حكومتهای جهان امروز داردا
م هون مشارکت سياسي در قالب برگزاری انواع انتخابات است.
در دموکراسي واقعيا ريیا بهترین وسيله شهروند است تا افكار و عقاید هود را نشان دهد
و نقشآفریني هود را در امور عمومي اعمال نماید و با گزینش دقيق فرمانروایاانا احتاران باه
آزادیهااایش را تضاامين نمایااد .افاازایش مشااارکت مااردن در حااوزه سياسااتا یكااي از ابعاااد
برابرهواهي سياسي است .امروزه افزایش وسایل ارتباط جمعي منجر به افزایش آگاهي سياساي
شده و شهروندان هواهان فرصت برابر برای شرکت در انتخاب و اعمال نظر هساتند .بناابراینا
مشارکت سياسي باه منزلاه رفتاار داوطلباناه شاهروندان کاه از طریاق آن باه طاور مساتقيم و
غيرمستقيم بر سياستهای عمومي جامعه اثار بگذارنادا تلقاي مايشاود .در ایان مياانا رفتاار
انتخاباتي نازلترین سطح مشارکت سياسي شهروندان است .البتها در ميان اشكال و انواع رفتاار
مشارکتيا رفتار انتخاباتي نوعي رفتار مشارکتي ارادی و هودانگيخته است کاه بایاد از ویژگاي
«آگاهانهبودن» نيز برهوردار باشد.
در مشارکت سياسيا مسئله این اسات کاه چاه عوامال روانشاناهتيا اقتصاادیا اجتمااعيا
فرهنگي و سياسي ماردن را باه شارکت در انتخاباات برمايانگيزانادا اماا در بحاف رفتارشناساي
ريیدهندگانا اهميت اساسي و پرسش اصلي این است که چه عاملي باعف ميشود ريیدهنادگان
به این تصميم برسند که به حزب یا شخصي هاصي ريی دهند (.)Dummelt, 1997
یكي از مشخصات انتخاباتا هصلت گزینشي آن است؛ یعناي هام ناامزدی در چاارچوب
قانون آزاد است و هم ريیدهنده ميتواند از ميان نامزدهای مختلف اعالنشدها آزادانه کساني را
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که بيشتر با سليقه او تطبيق دارندا برگزیند .این گونه انتخابات را تنها با ایان شارایط واقعاي و
آزاد تلقي ميکنند.
در کشورهای اقتدارگرا نوع دیگری از انتخابات رواج دارد که فاقاد هصالتهاای ماذکور
است و در ممالک کمونيستي یا برهي از کشورهای جهان سونا تنها یک حزب قاانوني وجاود
دارد و فعاليت سایر احزاب و گرایشهای سياسي ممنوع است و چون حزب موجاود در عاين
حال برنامه امور را نيز به دست داردا در هنگان انتخابات فهرست نامزدها را تعيين ميکند و باه
اطالع ريیدهندگان ميرساند که آنها باید لزوماً به همين نامزدهاا ريی دهناد؛ یعناي انتخااب
بيشتر جنبه تأیيدی و هصيصه «پلهبيستي» ۴دارد تا گزینش از ميان نامزدهای گوناگون .البتاها در
برهي کشورها مانند انگليسا هصلت معاوضه و مبارزه و لزون آن هنگان رقابتهای انتخابااتي
از چنان اهميتي برهوردار است که بدون آن عمليات انتخاباتي اماری بايفایاده و بادون عمال
منطقي تلقي شده است (قاضيا .)9۸6-9۸۱ :۴۹۸۱
در جامعه ایران که بر اساا

ماردنسااالری دیناي اداره مايشاودا شااهد برگازاری اناواع

انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اساالمي هساتيم .بار ایان اساا ا نوشاتار حاضار
درصدد است از منظر نظریهها و دیدگاههای جامعهشناهتي و همچنين بر پایه برهاي دادههاای
ميداني و نتایج پيمایشهای اجتماعيا به بررسي رفتار انتخاباتي و ريیدهنادگي جامعاه ایراناي
در انتخابات مجلس شورای اسالمي بپردازد .نتاایج ایان بررساي نشاان مايدهاد در انتخاباات
مجلس شورای اسالميا نقش احزاب و گاروههاای سياساي در مقایساه باا انتخاباات ریاسات
جمهوری (هصوصاً در شهرهای کوچک و روستاها) کمرنگ بوده و جنس مطالبات تا حدودی
مت اوت و حالت عينيتر داشته و نقش متغيرهای اقتصاادی (مطالباه و نيااز ماادی)ا اجتمااعي
(نيازهااای فرامااادی) و فرهنگااي (قومياات و مااذهب) برحسااب ارتباااط نزدیااک و رودررو بااا
کاندیداها پررنگتر هواهد بود .به عبارتيا هيچ جریان سياسي نمايتواناد بادون پشاتوانه الزن
تجربي و کارکردی و صرفاً با طرح یكسری شعارهای انتزاعي به سبد آراء هود اميادوار باشادا
بلكه باید پاسخگوی نيازهاا انتظارات و مشكالت مردن در سطح مناطق بوده و با ارائه راه حالا
در جهت رفع آنان به ای ای نقش بپردازند.
1. Plebiscite
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الف .درآمدی بر الگوهای رفتار انتخاباتی
برای درک بهتر رفتار انتخاباتي ابتدا باید نظریات موجود در این باره را مرور نماائيم .بناابراینا
در ادامه به سه الگوی جامعهشناسي سياسيا اقتصاد سياسي و روانشناسي سياسي ميپردازیم.

 .1الگوی جامعهشناسی سياسی
تالكوت پارسونزا بنيانگذار اصلي دیدگاه کارکردگرایي استا در این ارتباطا یكاي از نظریاات
معروف تالكوت پارسونز نظریه «تئوری ارادی رفتار» است .عنصر مورد نظر این تئاوری کانش
اجتماعي است .فرد در این نظریه به مثابه کنشگر اجتمااعي و  .۴باه عناوان عضاوی از «نظاان
اجتماعي» و  .6در کنش و فعاليت است (توساليا  .)6۱2 :۴۹۸۹از دیادگاه پارساونز کانشهاا
بهوسيله ارزشها و هنجارهای اجتماعي تشكيل مايگارددا در نظریاه رفتاار ویا اصاطالحات
مختل ي مانناد کانشا موقعياتا محايطا هنجارهاای اجتمااعيا تماایز اهتياار فارد و جریاان
اجتماعيشدن وجود دارد ( توسليا  .)6۱۴ :۴۹۸۹همچنينا کنش دربرگيرنده رفتارهای فردی و
جمعي بوده و به صورت هودآگاه و ناهودآگاه وجود دارد و عالوه بر رفتارهای بيروناي افارادا
در نگرشهاا احساسات روحي و رواني آنها نيز منعكس ميشاود .تحليال کانش پارساونز در
چهار زمينه صورت ميگيرد:
 .۴زمينه زیستي که به ارگانيسم نيازها و هواستههای انسان توجه دارد.
 .6زمينه رواني که عنصر مورد نظر در آنا شخصيت فرد است.
 .۹زمينه اجتماعي که به کنش بين بازیگران معطوف ميشود.
 .۱زمينه فرهنگي که به بررسي هنجارهاا مدلها و ارزشها ميپردازد (روشها .)۴96 :۴۹1۵
البتها به طور هالصه باید هاطرنشاان کارد کاه کانشهاای اجتمااعي پارساونز در چهاار
هردهنظان عمل ميکند .این چهار هردهنظان عبارتاند از .۴ :نهاد دیني :مسئوليت ثبات اهالقي
را بر عهده دارد .کارکرد آن مراقبت از ارزشهای فرهنگ عمومي است.
 .6نهاد حقوقي که وظي ه تنظيم هنجارها و قوانين اجتماعي را بر عهده دارد.
 .۹نهاد اقتصادی که شرایط انطباق با محيط طبيعي را فراهم مينماید و حيات اقتصادی جامعاه
را در بر ميگيرد.
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 .۱نهاد سياسي که از هدفهای عمومي جامعه مراقبت ميکند (توسليا .)6۱۴ :۴۹۸۹
به نظر پارسونزا جامعه نظامي است که از عناصر و بخشهای بههمپيوسته و در عاين حاال
یک سلسله نتایج قابل پيشبيناي و جهاتدار کاه توساط ماواردی مانناد «مشاارکت» صاورت
ميگيردا شكل گرفته است .از این روا هر کدان از نهادها نسبت به یكدیگر کارکردی مارتبط و
بههمپيوسته داشته و برای ح ح همدیگر وظای ي را بر عهاده دارناد .ایان وظاایف در ساازمان
اجتماعي دارای کارکردهایي به شرح ذیل است:
 .۴ح ح و نگهداری الگوهای فرهنگي بنياني (آموزش و پرورش و جامعهپذیری)
 .6وحدت و انسجانبخشيدن به هویت دستهجمعي
 .۹وصول به اهداف جامعه (از راه سياست)
 .۱سازگاری یا انطباق با محيط (از طریق اقتصاد انجان ميپاذیرد) (توساليا  .)۱۵ :۴۹۸۹نظاان
اجتماعي از دیدگاه پارسونز نظامي از عمل است که دربردارنده چهار هردهنظان ميباشد.۴ :
سازگاری؛  .6هدفیابي؛  .۹تجانس؛  .۱ح ح الگو .پارسونز در تحليل هود باه جاای نظاان
اجتماعيا جامعه کل را به عنوان واحد تحليل برميگزیند و آن را به چهار هردهنظان تقسيم
ميکند .منظور پارسونز از نظان اجتماعيا شبكه کنش متقابل ميان افراد اسات کاه از طریاق
افراد یا عامل ارتباط ميیابند .بنابراینا م هون نظان اجتماعي ناوعي ابازار تحليلاي اسات و
ميتواند برای تحليل گروههاا اجتماعاتا نهادهاا مؤسساتا جنبشها در هار شاكل و هار
مقياسي به کار گرفته شود .ایشاان عوامال انساجاندهناده در جامعاه را در م ااهيمي نظيار
ارزشهاا هنجارهاا نقشها و تجمعات تبيين کرده است:
 .۴ارزشها که تعيينکننده اهداف و راهنمای رفتار و موجد حس جمعي جامعه هستند.
 .6هنجارها که مبين قواعد رفتاری و وسایل نيل به ارزشها هستند.
 .۹نقشها که تشكيلدهنده ساهتارهای مختلف جامعه هساتند؛ مانناد نقاشهاای اقتصاادی و
سياسي.
 .۱تجمعات که مجموعه نهادینهشده ارزشهاا هنجارها و نقشها را تشكيل ميدهناد (بشايریها
 .)۴۵۴ :۴۹1۱بدین ترتيبا پارسونز نظان اجتماعي را شبكه کنش متقابل ميان افراد ميداند.
بنابراینا م هون نظان اجتماعي نوعي ابزار تحليلي است و برای تحليل گروههاا اجتماعااتا

بررسی رفتار رأیدهندگی ایرانيان در انتخابات مجلس شورای اسالمی ـــــــــــــــــ 121

نهادهاا مؤسسات و جنبشها در هر شكل و هر مقياسي به کار گرفته شاود .از ایان روا در
چارچوب فكری ویا رفتار انتخاباتي افرادا نوعي رفتار سياسيا متأثر از سااهتار اجتمااعي
(هانواده و طبقه اجتماعي) و ساهتار سياسي (فرهنگ سياساي) جامعاه اسات و هادف از
مشارکت سياسي در قالب رفتار انتخاباتيا ح ح و بقای نظان یا حاکميت سياسي است.
نظریه دیگر در چارچوب این الگوا نظریه مبادله است که بنياانگاذاران آن «هاومنزا باال و
امرسون» ميباشند .بنا بر این نظریها سودی که فرد انتظار دارد از روابط و در مبادلاه باه دسات
آوردا انگيزه او برای مبادله است و در واقعا انسان از یک سو ميهواهاد من عتاي را باه دسات
آورد و از سوی دیگر ميهواهد به دست آوردن این من عت با کمتارین هزیناه صاورت گيارد.
الگوهای ترغيب و سابقه پاداشها و هسارتها در تعامالت و تبادالت رفتاری است کاه ماردن
را واميدارد آنچه باید بكنندا انجان دهند .در نتيجها رواباط اجتمااعي در ایان دیادگاه کاه باه
«تئوری فایدهگر» نيز معروف استا به صورت مبادالتي دیده مايشاود کاه باين عاامالن بارای
گرفتن منافع از یكدیگر هزینههایي را محتمل شدهاند و نسبت هزینه و سود را محاسبه ميکنند.
از این روا در سالهای اهير هصوصاً در انتخابات مجلس و شوراهاا شاهد این رویكرد هستيم
و برهي از رفتارهای انتخاباتي با توجه به این رویكردها و محاسبات صورت ميگيرد.

 .2الگوی اقتصاد سياسی
در چارچوب الگوی اقتصاد سياسيا ميتوان به نظریه انتخاب عاقالنه اشاره کرد که بنيانگاذار آن
آنتوني داونز ۴است .مطابق دیدگاه ویا مردن کساني که بيشترین منافع را برای آناان ایجااد کننادا
انتخاب ميکنند .ريیدهندگان و شهروندان به هنگان انتخابات و برای توزیع مناساب قادرتا باه
جستجوی چهار نوع منبع قدرت ميپردازند که عبارتاند از منافع اقتصاادی -اجتمااعي (قادرت
هریدا اشتغالا مسكن و )...ا منافع فرهنگي (دستر

آزاد به جریان اطالعاتا آزادی در تولياد و

مصرف محصوالت فرهنگي) و مناافع سياساي (جساتجوی مناافع هاود باا اسات اده از احازابا
گروههاا تجلي هواست هود به شيوهای دمكراتيک در ساهتار قدرت) .در نتيجاها برداشاتهاای

1. Anthony Downs
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مردن از منافع هود و کاندیداها که مدعي متحققساهتن آن منافع هستند بر ارزیاابي شاهروندان از
عملكرد گذشته کاندیداها و عملكردهای شخصيا حزبيا قومي و قبيلهای آنها متكي است.
بعدها دیدگاه انتخاب عاقالنه توسط «دیوید اسنو» ۴اصاالح شاد و وی معتقاد شاد ريیدادن
برای تحقق منافع شخصي و بيان هود است .بيان هود به معناای ميازان تمایال فارد بارای اباراز
وجود در عرصه اجتماعي است .طبق این دیادگاها اگار ريیدادن منجار باه هايچ گوناه احساا
قدرتمندی در تأثيرگذاری بر سرنوشت فردی و اجتماعيا یا احسا
برای نظان سياسي نشودا بيان هود یا احسا
احسا

اهميتداشتن نظار شخصاي

قدرتا محقق نميشود .به ایان ترتيابا هار گوناه

بيقدرتي در عرصه اجتماعي و سياسيا به عادن تمایال بارای مشاارکت سياساي منجار

ميشود .در نتيجها هر قدر افراد در زمينه زندگي شخصاي هاود باه تاوان شاناهتيا اقتصاادی و
فرهنگي بيشتری دست یابند و همزمان احسا

تأثيرگذاری آنها در عرصاه اجتمااعي و سياساي

کاهش یابدا ميزان بيگانهشدن از مشارکت افزایش ميیابد« .کورپي» در رهيافت هود به نان «تعادل
قدرت» و در یک دیاگران عليا احتمال بسيج مردمي را تاابع حاصال ضارب  .۴احتماال (ذهناي
ادراکشده مردن) در رسيدن به هدف و  .6انتظار فایده از حرکت جمعي و بسيجا دانسته است:
احتمال دستيابي به هدف
احتمال بسيج
انتظار فایده

وی معتقد است هرچه نابرابری قدرت بين دو گروه بيشتر باشدا احتمال پيادایش تضااد و
درگيری آشكار بين دو گروه کمتر به وجود ميآید .در صورتي که ت اوت باين دو گاروه کمتار
شودا به علت اینكه ت اوت واقعي قدرت بين دو گروه کمتر شدها انتظار موقعيت گروه ضاعيف
در مقابل گروه قوی افزایش ميیابد و هزینه مورد انتظار برای دستيابي به هدف کمتار و فایاده
مورد انتظار بيشتر ارزیابي ميشود و در نتيجها احتمال بسيج بيشتر و احتماال درگياری آشاكار
تشدید ميشود (رفيعپورا .)۵9-۵۵ :۴۹19
1. David Snow
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 .1الگوی روانشناسی سياسی
در جارچوب الگوی روانشناسي سياسيا ميتوان به مكتب مطالعاتي شايكاگو اشااره کارد کاه
بنيانگذاران آن «مریانا جيمز و بنتلي» هستند .این مكتب به شدت بر اندازهگياری نگارشهاای
سياسي تأکيد دارد و برای درک نگرشها نيز به ادراکااتا تجرباه گذشاته و انگيازههاای کلاي
کنشگر سياسي توجه ميکند .بر طبق این دیادگاها مجموعاه نيروهاای اجتمااعي و سياساي در
درون فضای سياسيا تعيينکننده کنش ريیدهي هستند .مجموعه عناصار فضاای سياساي نياز
عبارتاند از ريیدهندها کاندیداها و ویژگيهای هاص آنها ا وابستگي حزبيا قومي و قبيلهای
و نظرات کاندیداها در باب مسائل مختلفا نيازمندیهای رواني فرد و تجربه گذشته در ميادان
سياسي .بر اسا

مكتب شايكاگوا ویژگايهاای ريیدهنادها گروهاي کاه بادان تعلاق دارد و

ویژگيهایي که فرد به افراد و گروههای سياسي حاضر در ميدان سياسات منساوب مايکناد و
همچنينا انباشتهای از تجربه گذشته و فرد در ميدان سياسيا تعيينکننده رفتااری ريیدهنادگي
است .در نتيجها تجربه شرکت در انتخابات قبلاي و احساساي کاه از نتيجاه ایان مشاارکتهاا
حاصل شده و به عالوها ارزیابي نگرشيای که درباره نظان سياسي و عملكرد نخبگان آن دارندا
رفتار ريیدهندگي را تعيين ميبخشد.
نظریه دیگر در چارچوب این الگو متعلق به رونالد اینگلهاارت اسات .اینگلهاارت در ایان
ارتباط در پي بسط اندیشه «آبراهان مازلو»ست .به عقيده ویا رفتار ريیدهندگي افراد بر مبناای
اینكه در کجای سلسلهمراتب نيازها قرار داشته باشندا تعيين ميشاود .باه ایان ترتيابا اقشاار
مرفهتر باید به گروههای سياسي دارای اهداف فرهنگي و گروههای کمدرآمد باید به گروههاایي
با اهداف اقتصادی ريی دهند .در نتيجها با افزایش توان اقتصادی و اجتماعي افارادا ميال آنهاا
به مشارکت در زندگي سياسي و اجتماعي افزایش مايیاباد .باه ایان ترتيابا در صاورتي کاه
مشارکت مؤثر امكانپذیر نشودا ريیدادن رفتاری بدون حاصل تلقي شودا ميازان سارهوردگي
گروههای باالدستي جامعه از ريیدادن بيشتر نيز هواهد بود (دارابيا .)۴۹۸1
البتها رفتارهای ناهنجار ريیدهندگان نيز با است اده از نظریات روانشناسي اجتمااعي تبياين
شدهاند .به اعتقاد بسياری از مت كران این رشتها یكي از عمدهترین عواملي که سابب رفتارهاای
اجتماعي نابهنجار ميشودا ناکامي است .به نظر ایان مت كارانا چنانچاه ناکااميهاا در جامعاه
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عموميت و اشاعه یابدا نارضایتي های عمومي نيز پدیادار شاده و شارایط جامعاه بارای باروز
رفتارهای هشونتآميز مساعد ميشود .در این رهيافتا اندیشه نظری دو تن از صااحبنظاران
معروف به نانهای تد رابرت گر و جيمز دیویسا قابل توجه است.
تد رابرت گر با اتكا بر م هون هشونت معتقد است در صورتي که بين موقعيات ارزشاي و
توانایي ارزشي افراد جامعه تضاد ایجاد شود و این دو در حد متعاادل پايش نرونادا رفتارهاا و
کنشهای دستهجمعي شكل ميگيارد و سارانجان باه هشاونت مايانجاماد .وی عامال ایجااد
هشونت را پيدایش محروميت نسبي در افراد جامعه ميداند که بر اثار اهاتالف باين موقعيات
ارزشي و توانایيهای ارزشي در جامعه شاكلگرفتاه اسات (گارا  .)۵۱-۵۹ :۴۹1۳ارزشهاای
مربوط به قدرتا نظير تمایال باه مشاارکت سياسايا عضاویت در گاروه نخبگاان سياساي و
تمایالتي همچون حق تعيين سرنوشت و ارزشهای بيناالذهاني مانند رضایتهای رواناي کاه
در تعامل غيراقتدارآميز با دیگر افراد و گروهها درصدد کسب آنها هستندا باه طاور هااص در
هشونت سياسي وجود دارند .این ارزشها شامل موارد دیگری از جمله ميل به منزلتا نياز باه
مشارکت در گروههای باثباتا حمایتهای چون هانواده انجمنها انتظارات ارزشي یک جماعا
ميانگين موقعيتهای ارزشي که اعضای هود را به گونهای توجيهپذیر و مستحق آن مايداننادا
هستند (گرا .)۹۱ :۴۹1۳
بدین ترتيبا با توجه به مباحف نظری ميتوان گ ت مردن بر اسا
و منافعي که برای هود تشخي

مقتضيات و موقعيتها

مايدهنادا عمال مايکنناد و نقاش ساازمان اجتمااعي تنهاا

شكلدادن به موقعيتا یعني تأمين و تدارک مجموعههای ثابتي از نمادهاست که مردن در تعبير
و ت سير موقعيتها مورد است اده قرار ميدهند .بنابراینا افراد در موقعيتهای ارتباطي ادراکات
گزینششدهای از یكدیگر دارند و منزلت افرادی که در تعامل با یكدیگر قرار ميگيرندا هام باا
کي يت و ماهيت این ادراکات گزینششده و هم با الگوی انتظاراتشان رابطاه مساتقيم دارد و در
هر لحظه از این فرایند تعاملا بسته به رهدادهایي که در آن لحظه از تعامال در جریاان اساتا
برداشت از منزلت و نقش هود و دیگری ممكن است تغيير کند .در نتيجها توجه ماردن نسابت
به یک پدیده (همچون انتخابات) هنگامي برانگيخته ميشود که برآوردی روشن و مشاخ
پيامدهای آن وجود داشته باشد.

از
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ب .گونهشناسی عوامل برانگيزاننده رفتار انتخاباتی مردم ایران
بر مبنای چارچوب نظری مقاله و همچنينا نتایج و یافتاههاای پيماایشهاای مختلافا اکناون
ميتوان عوامل محرک و شكلدهنده رفتار ريیدهندگي جامعه ایراني را در ده مورد مشخ

و

البته بدون ترتيب اهميتا به شرح ذیل هالصه کرد:
 .۴رسانهها در انتخابات ایران نقش پررنگي ای ا ميکنند .رسانهها باعف افزایش مشارکت و
حضور در انتخابات ميشوند .البتها ارتباطات ميانفردی و رسانههای نوینا طبقاات متوساط را
بيشتر تحت تأثير قرار ميدهند و تلویزیون هم بر رفتاار انتخابااتي اقشاار پاایين جامعاه نقاش
بيشتری ای ا مينماید.
 .6عامل دیگر اثرگذار بر رفتاار انتخابااتي ماردن ایارانا نخبگاان هساتند؛ نخبگااني کاه از
مقبوليااتا مشااروعيت و مرجعياات الزن برهااوردار باشااند .البتااها ایاان نخبگااان ماايتواننااد
شخصيتهاای برجساته سياسايا شخصايتهاای هناری و ورزشاي (هصوصااً در شاهرهای
کوچکتر) و شخصيتهای مذهبي باشند .نكته قابل توجه آن است که در زماان حاضار ناوعي
عبور از گروههای مرجع در دهکهای باالی جامعه دیده ميشود.
 .۹انتخابات در شهرهای کوچکا تابعي از ميزان هزینهکارد و وعاده بهترشادن زنادگي روزماره
شهروندان است و نوعي عقل محاسبهگر و عمالگارا در رفتاار مشاارکتي ماردن ایان منااطق دیاده
ميشود .مثالً وعده ساهتن جادها دادن پاولا غاذادادنا لولاهکشاي آبا گااز و آسا الت هياباان تاا
ساهتن پل و حل مشكل بيكاری .چنانكه ميدانيما وظي ه نماینده مجلسا به لحاظ قانونيا هيچکادان
از کارهای فوق نيستا ولي مردن به دنبال تأثير مثبت ایان انتخااب بار زندگيشاان هساتند .باه عباارت
دیگرا بر اسا

دیدگاه انتخاب عاقالنها به دنبال تأثيرگذاری انتخابشان هستند (ص ری شاليا .)۴۹۳2

بعضي از فعاالن سياساي بارای باه دسات آوردن آراء ماردن و پياروزی در انتخابااتا باه
گروههای ضعيف روی آورده و به تطميع آنها از طریق دادن امكانات اقتصاادی و وعادههاای
انتخاباتي ميپردازند که به هرید ريی شهرت پيدا کرده است .هرید ريی باه عنااوین مختل اي
مثل رفتن به مراسم فوت بستگان و اهدای امكانات ماليا رفتن به هاناههاای ماردن ضاعيف و
پيشنهاد پرداهت پول در ازای دادن ريی باه کاندیاد ماورد نظار و همچناينا دادن وعادههاای
انتخاباتي انجان ميشود.

 111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  96پائيز 69

 .۱از دید عدهای از محققانا برهي ویژگيهای دروناي و اهالقاي ماردن در تعياين رفتاار
انتخاباتي آنها سهيم است .یكي از این ویژگيهاا تصميمگيری در لحظات پایاني اسات .گویاا
ایرانيان در انتظار رهداد نوعي ات اق ناگهاني هستند .به همين علتا نظرسنجيهاا در روزهاای
پایاني تبليغاتا تغيير پيدا ميکنند و افراد فاقد تصميما تعيين تكليف ميشوند.
 .۵یكي دیگر از ویژگيهای رفتارشناسي انتخابااتي جامعاه ایرانايا نقاد وضاعيت موجاود
است .رفتار سياسي مردن ایران تا حدی از نحوه برهورد دولتمردان باا هواساتههاای ماردن یاا
مخال ت مردن با وضع موجود نشأت ميگيرد .اگر کاندیادایي بتواناد هواساتههاا و مشاكالت
واقعي مردن را در هنگان انتخابات شناسایي نماید و در تبليغات انتخاباتي وعاده رفاع آنهاا را
بدهدا چرهش آراء مردن به سمت وی هواهد بود.
 .9تبليغات نيز در جلب آراء مردن حائز اهميت است .کارناولهای تبليغاتي نمایش قادرت
گروههای سياسي در زمان انتخابات است که در زمان تبليغات انتخابات بههصاوص انتخاباات
مجلس شورای اسالمي ات اق ميافتد .مردن ایران نوعي نگرش عاط ي و احساسي هم به مسائل
دارند .گاه عاط ه و احسا

مقدن و مؤثر بر عقل و تحت تأثير تبليغات مقطعي به سمت جنااح

هاصي متمایل ميشود و گاهي تبليغات بد نتيجه عكس ميدهد.
 .1در شهرهای متوساط و کوچاکا رفتاار حزباي و ريی باه فهرساتهاا اثار چناداني در
شكلدهي رفتار انتخاباتي شهروندان ندارد .حتي کاندیداها در جریان تبليغاات انتخابااتي هاود
کمتر بر وابستگي حزبيشان تأکيد ميکنند و بيشتر به سوابق کااریا تحصايلي و تواناایي هاود
اشاره ميکنند که عمدتاً تحت تأثير شرایط سياسيا اجتماعي و فرهنگي است.
 .۸نتایج انتخابات در دو دهه اهير در شهرهای بزرگ و کالنشهرها حكایت از آن دارد کاه
رفتار انتخاباتي شهروندان جامعه ایرانيا تابعي از حضور کاندیداهای مورد عالقهشان است .باه
بيان دیگرا حضور کاندیداهای مطلوب و حزبي باعف ميشود شهروندان مشارکت بيشاتری در
انتخابات داشته و ريی به جناح مدرنتر مطلوبيت بيشتری برای آنان به همراه داشته باشد.
 .۳دادن ريی سلبي نيز از دیگر ویژگيهای رفتاری انتخاباتي مردن ایران است؛ یعني باه دليال
تر

از روی کار آمدن فرد یا حزبي هاصا به فرد یا حزبي دیگر ريی ميدهناد .متغيار مهام در
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این ارتباطا نارضایتي از فرد یا گروه هاصي است .منظور از نارضایتي اهتالف بين توقعات ماردن
و واقعيتهای جامعه مورد نظر اسات .مالحظاه توقعاات ماردن و بارآوردهنشادن آنهاا توساط
نمایندگان قبليا نوعي نارضایتي را برای جامعه ایجاد مايکناد کاه ریشاه در هلاف وعادههاای
انتخاباتي در دورههای گذشته و بيوفایي به قولهای دادهشدها اهتالفهای قومي و سياسي دارد.
 .۴2در بخشي از جامعه ایرانا یارگيری گروههای سياسي و برناماههاای انتخابااتي باا تكياه بار
شكافهای اجتماعي قومي -مذهبي و روابط مرکز -پيرامون صاورت مايگيارد .در چناين فضاایيا
بسيج قومي با تأکيد موضوعات هاص گرایانه و گروهگرایانها دستمایه احازابا گاروههاا و نخبگاان
قومي و غيرقومي است .تحریكات قومي در قالب مبارزات انتخاباتيا با تأکياد بار ساهمهاواهي نياز
صورت ميگيرد .حتي بسياری از کاندیداها در تبليغات هود بر مطالبات قومي تأکياد مايکنناد و در
دو دهه اهيرا هصوصاً در انتخابات مجلس بر این امر تأکيد ميشود .البتها رسانه ملاي نقاش زیاادی
در تحریک قوميتها برای شرکت در انتخابات نداردا ولي رسانهها و نخبگان محلاي در ایان زميناه
نقش زیادی دارند .در ضمنا رفتار قونگرایانه در انتخابات شوراها و مجلس شورای اساالمي بيشاتر
دیده ميشود .دالیل آن را ميتوان نبود عالقه به مشارکتهای مدرن و حااکمباودن روحياه باومي و
محليا آداب و رسون حاکم بر منطقه بر اسا

شناهتهای بوميا محلاي و قادیمي دانسات .البتاها

این نوع انتخابات آسيبهایي نيز دارد .اگر انتخابات برحسب قونگرایي و طای هسااالری و تعصابات
مذهبي در جامعه شدت یابد و حالت رادیكال به هود بگيردا باعف باروز تانشهاا و اهاتالفهاای
قومي در سطح جامعه شده و شكافهای اجتماعي بيشتر هواهد شد و امنيت و انساجان جامعاه باه
هطر هواهد افتاد .هطر دیگر در رقابتهای قونگرایانها رنگباهتن برنامهمحوری و سياستگاذاری
در حوزه مطالبات بوده و بيشتر نوعي رقابت بين اقوان و طای هها پررنگ ميشود .همچناينا بساياری
از رهبران محلي احزاب سياسيا فعاليت سياساي حزباي را در درون سااهتارهای ملاي و منطقاهای
پيگيری نموده و با همرنگشدن با قون و قبيله هویش در چارچوب فرهناگ سياساي ایليااتي عمال
مينمایند .به عبارتيا در این جامعها هویشاوندگرایي و هویشاوندساالری تداون ميیابد .البتاها بارای
هروج از این وضعيت راهحلهایي مانند سامانمندی جناحهای سياسي و تعيين اولویاتهاای کاالن
سياسي مبتني بر منافع ملي و پرهيز از تكيه بر الگوهای هویتي در بسايج سياساي اقاوان در انتخاباات
همچنين نهادهای اجتماعي یگانهساز و اجتماعيکننده (هانوادها آموزشا دینا رسانههاای گروهاي و
حقوقي) در زمينه تربيت اجتماعي و سياسي با تأکيد بر حقوق شهروندی مؤثر است.
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ج .یافتههای حاصل از مطالعه ميدانی
محمااد گالبچااي ( )۴۹1۵در پژوهشااي بااا عنااوان «تحليلااي جامعااهشااناهتي از رفتااار انتخاباااتي
کاندیداهای دوره چهارن مجلس شورای اسالمي در تهران» آورده است کاه ترجيحاات ريیدهاي
تحت تأثير عوامل مختل ي شكل و جهت ميگيرد .در این پژوهشا نقاش عامال رفتاار انتخابااتي
کاندیداها (در دوره مبارزات انتخابي) بار ترجيحاات ريیدهاي یاا عملكارد ريیدهنادگان ماورد
بررسي قرار گرفته است .از بين صورتهای مختلف این عاملا مبارزات انتخاباتي متكي بر بسايج
بيرونيا نقش اساسيتری دارد .یافتهها گویای آن است که متغيرهای  .۴معرفاي کاندیادا از ساوی
گروه فعال در انتخابات؛  .6تعداد گروههای حمایتکنناده از هار کاندیادا؛ و  .۹تعاداد ابزارهاای
تبليغاتي کاندیدا که در دوره مبارزات انتخاباتي از آن بهره گرفتاها تاأثيری باارزی بار ترجيحاات
ريیدهندگان در انتخابات دوره چهارن مجلس شورای اسالمي در شاهر تهاران داشاته اسات .باه
عبارت دیگرا سه شاه

اساسي بسايج بيرونايا عملكارد ريیدهنادگان را در ساطح بااالیي از

معناداری توضيح ميدهد .در حاليکه دو شاه

عمده بسيج دروني؛ یعني  .۴ساطح تحصايالت

ريیدهندگانا  .6کي يت مبارزات انتخاباتي کاندیدا از حياف موضاوعات و دیادگاههاای سياساي
اقتصادی که اعالن کردها نقش چنداني در ترجيحات ريیدهي نگذارده است.
نتایج پيمایشهای نگارنده در هصوص معيارهای انتخاب و هصوصيات نماینده از نگااه ماردنا
منتج به نتایج قابل توجهي شده و نكته قابل توجه آن است کاه ایان انتظاارات در کاالنشاهرهاا در
مقایسه با شهرهای کوچک و روستاها تا حدودی مت اوت استا به طوری کاه ناوع انتظاارات ماردن
روستا و یا شهرهای کوچکا بيشتر از جنس اقتصادی و پاسخگویي به نيازهاای روزماره آنهاا و در
عين حال مذهبيبودن فرد نماینده است .به عبارت دیگرا مطالبات آنها بيشتر ماادی اسات و اماا در
کالنشهرهاا نوع مطالبات مردن در این مبادله بيشتر از نوع سياسي و دارای تنوع بيشاتر اسات .بارای
مثالا دامنه مطالبات از اقتصاد تا تعامل با ساایر کشاورهاا برقاراری آزادی بياان و تادوین قاوانين و
مقررات مرتبط با مسائل بنيادیتر و یا الیههای درونيتر جامعه است.
مطالعه ص ری شالي ( )۴۹۸9در شهر یاسوج در هصوص انتظار مردن این شهر از نماینادگان
و اینكه آنها به چه کساني ريی هواهند دادا نشان ميدهد نزدیک به  %69از پاسخگویان معتقدناد
نماینده مردن در مجلس باید ویژگي مردمي داشته و با بدنه جامعه رابطه داشته باشاد و همچناينا
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از مسائل و مشكالت آنها آگاه باشد و فقط با طبقه باال یا یقهس يدان ارتباط نداشته باشد .در گاان
دون نيز به همين ميزان (حدود  )%69بيان کردهاند که فرد نماینده باید کاردانا متخصا
باشد .حدود  %۴2گ تهاند کاه ماؤمن و هاداتر

و مادیر

باشاد .حادود  %۳بياان نماودهاناد کاه فاردی

مسئوليتپذیر و متعهد باشدا اما نزدیک به  %۳معتقدند کاه بایاد فاردی عاادل باشاد .در ضامنا
پاسخگویان به مواردی مثل شجاعتا عمل به وعدههاا و شاعارها و داشاتن اطالعاات سياساي و
اجتماعي اشاره داشتهاند که در جدول زیر درصد هر یک از موارد آورده شده است.
جدول :توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب خصوصيات مطلوب نماینده
موارد

فراوانی

درصد

مسئوليتپذیر

۹۱

۸/۳

مردندار

۴22

69

۹۸

۴2

عادل (عدالت را در بين مردن رعایت کند)

۹۱

۸/۳

صداقت و راستگویي

6۳

1/9

و مدیر

۳۸

6۵/1

متعهد و وفادار به وعدهها

66

۵/۸

۳

6/۱

دارابودن آگاهيها و اطالعات سياسي اجتماعي

۴2

6/9

بيجواب

9

۴/9

جمع

۹۸2

۴22

مؤمن و هداتر

کاردانا متخص
شجاع و نتر

عالوه بر اینا در همان پيمایش در هصوص نحوه مشاورتگياری آنهاا در جریاان انتخابااتا
نتایج بهدستآمده نشان مايدهاد  %۹۴از پاساخگویاان معتقدناد در ماورد مساائلي مثال انتخاباات
هودشان تصميم ميگيرندا اما حدود  %6۱بيان نمودهاند که از افراد باسواد هانواده نظر ميهواهناد و
حدود  %62نيز گ تهاند که از تمامي اعضای هانواده نظر ميگيرند و برای نزدیاک باه  %۴9نياز نظار
بزرگان فاميل مهم است .حدود  %1نيز بيان نمودهاند که با دوستان هود مشورت ميکنند.
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در پيمایشي دیگرا ص ری شالي ( )۴۹۸9از پاسخگویان در چند شهر کشورا ایان ساؤال را
پرسيد که نماینده مردن در مجلس باید دارای کدانیک از مشخصات و ص ات باشد .نتایج ایان
پيمایش نشان داد پاسخگویان به ترتيب اظهار داشتهاند که ص ات زیر برایشان مهماند:
 .۴مهارت و تخص

داشتن و واردبودن در سمت و جایگاه نمایندگي مردن.

 .6دلسوزی برای مردن حوزه انتخابيه و کل جامعه ایران.
 .۹هوشبرهوردبودن با مردن.
 .۱تأثيرگذاربودن در سطح ادارات و سازمانهای دولتي.
 .۵م يدبودن برای استان و مردن.
 .9ترجيح منافع جمعي بر منافع فردی و حزبي هود.
 .1اعتقاد نماینده به برنامهریزی در کارها و عقالني عملکردن.
در همين پژوهشا نتایج نشان داد در انتخاباات مجلاس شاورای اساالمي در کاالنشاهرهاا تاا
حدودی احزاب و جریانهای سياسي در هنگان ريیدادن مورد توجه و اقباال ريیدهنادگان هساتند.
البتها در توضيح باید افزود کاه رقابات انتخابااتي اسا ندماه  ۴۹۳۱فراتار از رقابات اصاولگرایاان و
اصالحطلبان استا زیرا هم گ تمان واحد و مشخصي توسط آنها برای اداره کشور وجاود نادارد و
هم اقبال به این جریانها در فرایند زماني و بر اسا

تجارب حكومتي کمرنگ شده و گ تماانهاایي

همچون توسعهگرایيا تعامل با نظان باينالملالا تحاولهاواهيا مدرنيتاه و ...توانساتهاناد مرزهاای
دقيقتری ایجاد کنند و شكافهای داهلي اصاولگرایاان و اصاالحطلباان نياز باه هار یاک از ایان
گ تمانهاا مجال و فرصت بيشتری داده و مرزهای اصولگرایي و اصالحطلبي در حال تغييار فاراوان
است .بر این اسا ا به نظر ميرسد در فقدان گ تمانسازی و جریانسازی برای انتخابات توسط هار
دو جناح سياسي کشورا مسئله رقابتي انتخابات ۴۹۳۱ا نه منازعه محتوایيا بلكه منازعه روشاي هواهاد
بود .به عبارتيا در این انتخاباتا دعوا بار سار پاذیرش یاا رد روش اعتادال در روناد حكوماتداری
هواهد بود و از این روا بسياری از فعاالن سياسي ميپندارند مايتوانناد هاود را در طياف همراهاان و
حاميان دولت جای دهند و به کسب موفقيتآميز آرا بياندیشند .از این نگاها موفقيت انتخابااتي از مساير
دولت ميگذرد .از سوی دیگرا برهي همچنان در دهه چهارن انقالبا این انتخابات را منازعه محتاوایي
ميدانند که منطق آن را اهتالف نظر بر م هون توسعه و چگونگي دستيابي باه آنا ماهيات و چگاونگي
تعامل با قدرتهای بزرگ و نظان بينالملل تعيين ميکند (ص دریا .)۴۹۳۱
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توجه به اشخاص مهما چهرههای سياسي و معتدل و محباوب و نخبگاان سا يد جامعاه از
سوی هر دو طيف و دو جناحا از جمله مباحف قابل توجه است .به جای تأکيد بر گ تمانهاای
تكراریا انتزاعي و بعضاً مردودشده در دورههای قبل مانند دو گ تمان مهم آزادی و عدالت کاه
قرباني سياستورزیهای فراوان شد و باعف سلب اعتماد عماومي و تقاد زدایاي از ایان دو
م هون اسالمي شدا در این دوره سعي بر آن است تا با معرفي چهرهها و شخصيتها باه جاای
گ تمانهاا به جمعآوری آرا و جلب اعتماد عمومي جامعاه بپردازناد .شاكلگياری محورهاای
دوگانها سهگانه و چندگانه از شخصيتهای مختلف از الیههاای سياساي مت ااوتا چاه درون
جریان اصالحطلب و چه اصولگراا حكایت از این امر دارد.
همچنينا باید یادآور شد که در انتخابات مجلس شاورای اساالمي در اساتانهاایي مانناد
سيستان و بلوچستانا هوزستانا کردستانا هرمزگانا آذربایجان غربي مسائل فرهنگي (قوميات
و مذهب) بيشتر از مسائل سياسي در رفتار انتخاباتي ريیدهندگان مؤثر ميباشند.
البتها نكته مهم در جریان مقایسه کالنشهرها و شهرهای کوچک و روستاها در آن است که
در گروه دونا بسياری از مردن از وظایف نمایندگان مجلس آگاهي ندارند و انتظار دارند آنهاا
وظي ه مدیران اجرایي را انجان دهند .بنابراینا هنگامي که نمایندگان مجلس در محافل عماومي
حضور مي یابندا با انبوهي از تقاضاهای ریز و درشت مردن مواجه ميشاوند؛ تقاضااهایي مثال
درهواست وانا تأمين جهيزیها حل مشكل بيكاری فرزندانشانا پرداهت هزینه درماان و مانناد
آنها .در این زمينه برهي از آسيبها به اهتصار عبارتاند از:
 ناآگاهي کاندیداها از وظایف ذاتي نمایندگي مجلس. ناآگاهي مردن از وظایف و اهتيارات نمایندگان. داشتن توقعات نابجا از سوی طرفداران کاندیداها. تالش برهي از نمایندگان برای برآورده ساهتن منافع گروهي. تالش برهي از نمایندگان برای برآوردهساهتن انتظاارات برهاي از دولاتهاا باه علاتزدوبندهای پشت پرده.
 نبود نگاه ملي و منافع ملي در برهي از نمایندگان. -ناتواني و بيک ایتي نماینده برای برآوردهساهتن انتظارات واقعي و درست ملت.
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نتيجهگيری
از منظر جامعهشناهتيا آنچه ميتواند افراد را تشویق کند در انتخابات شرکت کرده و به ناامزد ماورد
نظر ريی دهندا شرایط اجتماعيا محيطيا اقتصادی و فرهنگي افاراد ريیدهناده اسات؛ چراکاه باين
شرایط اجتماعي افراد و گرایش سياسي آنانا رابطهای مساتقيم وجاود دارد .بناابراینا اگار بخاواهيم
تحليل درست و واقعبينانه ا ز انتخابات ماورد نظار داشاته باشايما بایاد شارایط اجتمااعيا محيطايا
اقتصادی و فرهنگي افراد ريیدهنده را مورد مطالعه قرار دهيم .در این دیدگاها فرد به تنهاایي معناایي
ندارد و انگيزههای وی تأثير چنداني در رفتار انتخاباتي از هود نشان نمايدهادا بلكاه فارد بایاد در
درون فرهنگ و اجتماع هاص هود مورد مطالعه قرار گيرد .در مجماوعا مايتاوان گ ات ماردن بار
اسا

محاسبات هود و بر طبق انتخاب عقالني و گزینششده به پدیده انتخابات نگاه ميکنناد و در

صورت لحاظ و برآوردهشدن انتظاراتشان از نظان و جامعها پا به عرصه انتخابات ميگذارناد .از ایان
روا مهمترین عوامل مؤثر در رفتار ريیدهندگان در انتخابات (هصوصااً انتخاباات مجلاس شاورای
اسالمي) شامل موارد زیر ميشود .۴ :حوزه جغرافيایي سكونت؛  .6عضویت در گروههای اجتمااعي؛
 .۹هانواده؛  .۱عضویت در گروههای قومي و مذهبي؛  .۵وابستگيهای حزبي؛  .9ویژگيهاای رواناي
و شخصي فرد؛  .1تبليغات و نقش وسایل ارتباط جمعي.
تأکيد بر آراء تأثيرگذار مردن به عنوان عامل کليدی و مهام اداماه حياات سياساي و راه اساتمرار
نظان سياسي از سوی جناحهای سياسيا نكتهای است کاه ضامن بلاوي سياساي انتخاباات در دهاه
چهارن انقالبا ميتواند با مشارکت سياسي حداکثری مردن و افزایش اعتمااد عماومي ضاامن بقاای
توفيقات انقالب باشد .تأسي و پيروی از فرمایشات مقان معظم رهبری مبناي بار حاق الناا

باودن

آرای مردن و فراهمسازی امكانات الزن برای تأثير اراده ناشي از ريی مردن در باالرفتن و پاایينآمادن
از نردبان قدرتا بارها در نظر گروههای سياسي مورد تأکيد قرار گرفته است که این مهام مايتواناد
ضمن همافزایي مثبتا نااميدی و سرهوردگي دشمنان مردن و نظان را سبب شاود .از ایان روا بارای
افزایش مشارکت در انتخابات باید به مواردی متعددی از جمله موارد ذیل توجه داشت:
 دعوت از نخبگان جامعه (که دارای مقبوليت عمومي هستند) در صدا و سيما و مصااحبهبا آنها در هصوص اهميت مشارکت در انتخابات و بيان مضرات عدن مشارکت در انتخابات.
 یكي دیگر از عواملي که باعف حضور فعال و پرشور مردن در انتخابات ميشودا حضاورنامزدهای انتخاباتي از گروهها و طبقات و احزاب فعاال و ریشاهدار در جامعاه اسات .آشانایي
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مردن با تجربها اقدامات و هدمات نامزدها در طول سالهای گذشته و اهداف و انگيزههای آنان
و رقابت و مباحثه صادقانه (به دور از تهماتا تاوهين و تحقيار و )...از طریاق فضاای گ تگاو
فراهم ميشود و این فضا ميتواند منجر به مشارکت پرشور و باانگيزه در انتخابات گردد.
 در جامعها افراد و طبقات مختلف ماردن و باههصاوص جواناانا گارایشهاای سياسايمت اوتي دارند .حضور نامزدها که انگيزههای سياسي مت ااوتي دارنادا ایان اقشاار را باه ساوی
صندوقهای ريی و انتخاب فرد مورد نظر ميکشاند.
 مردن باید به طرق مختلف از جریان انتخاباتا اهداف و نتایج آن در جامعه آشانایي الزنرا داشته باشند .رسانهها و مطبوعات عمومي باید این اطالعرساني و آگاهي را بين ماردن بساط
دهند و مردن را با اهداف مشارکت و پيامدهای مثبت آن در کشور آشنا سازند.
 مطبوعات و رسانههای عمومي مي توانند مردن را با اهداف و انگيزه و هدمات اجتمااعينامزدهای مختلف آشنا سازند و با ایجاد فضای رقابتي عادالنها در انتخاب فرد اصلح و شایساته
در انتخابات نقش داشته باشند.
 ش افسازی و ایجاد فضای صادقانه برای گ تگو در کشورا حضور چهارههاای مطارح وهوشنان به عنوان نامزد انتخاباتيا تنوع نامزدها از نظر گرایش سياسيا تبيين اهداف مشاارکت
در انتخاباتا نقش مطبوعات و رساانههاای عماومي در انتخاباات و فضاای رقاابتيا عملكارد
صحيح و قانوني روابط عمومي دستگاههای اجرایي از طریاق اطاالعرسااني دقياق و شا اف و
اصالح قانون انتخابات (هصوصاً در مورد عدن احراز صالحيتها).
 ایجاد اعتمادا همبستگي و تعهد سياسي و اجتمااعي (اعتمادساازی) باين اقاوانا ماذهب وگروههای مختلف در کشورا آگاهسازی (شرح اهميت جایگاه مجلس شاورای اساالمي در نظاانا
عملكرد صحيح و ایجابي احزاب و هودداری از انجاان اعماال سالبي و تخریابگرایاناها وجاود
کاندیداها از طيفها و سالیق گوناگون فكریا سياسي و معتقاد و ملازن باه چاارچوب فكاری و
عملي جمهوری اسالمي ایرانا برهورد بيطرفانه رسانه ملي باا کاندیاداها و جنااحهاا و نداشاتن
جهتگيری به ن ع شخ

یا جناح هاصا اقنااع آحااد جامعاه در هصاوص تاأثير ایان دوره از

انتخابات و نيز مؤثربودن ريی آنها و ایجاد فضای رقابتي سالم توسط مطبوعاات از عوامال ماؤثر
در افزایش مشارکت در انتخابات ميباشند.
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