
 

 

 انتخاباتدر  ایرانیان دهندگيرأیبررسي رفتار 

 مجلس شورای اسالمي
 ۱/۸/۴۹۳۱ تاریخ پذیرش:  ۴۱/۵/۴۹۳۱ تاریخ دریافت:

 1*رضا صفری شالی

 چکيده
سياسي  یهاگروهها و رفتار سياسي احزاب و تحليل انتخابات عمدتاً معطوف به کنش

سياسي )مثل جناح  یهاجناحو به توصيف و تبيين دال مرکزی  استمطرح در جامعه 

سازی و طرد جنااح  غيریت برایها ( و تالش هر یک از جناحطلباصالحو  گرااصول

جنبااه  اار بااا اساات اده از روش اساانادیشااودا امااا در ایاان نوشااترقيااب پرداهتااه مااي

شاناهتي بار ایان مبناا     جامعاه گيرد. منظر موضوع مورد مطالعه قرار ميشناهتي جامعه

استوار است که آنچه توانسته افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کارده و ريی  

ه بين دهنده است؛ چراکدهندا شرایط اجتماعيا محيطيا اقتصادی و فرهنگي افراد ريی

 از ایان روا ای مستقيم وجود دارد. شرایط اجتماعي افراد و گرایش سياسي آنانا رابطه

نگارنده سعي دارد به رفتار انتخابااتي بدناه جامعاه یعناي ماردن در نحاوه انتخااب و        

بپردازد و برای تحليل ایان موضاوع از ساه    نمایندگان مجلس شورای اسالمي گزینش 

 شود. شناسي سياسي بهره گرفته مياقتصاد سياسي و روانشناسي سياسيا جامعهالگوی 
  

دهندگيا جامعه ایرانايا انتخابااتا مجلاس شاورای اساالميا      : رفتار ريیهاکليدواژه

 ای.مطالبات منطقه
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 مقدمه
 اکردنجادا باه معناای برگزیادنا    « نخاب »انتخابات در زبان فارسي از ریشه عرباي فعال    کلمه

. از نظار علام   اسات  Electionآن  انگليساي و معاادل  گرفته شاده  کردن دستچين و اهتيارکردن

ولي در کاربرد رایج و عانا باه  یافتها  این اصطالح تغيير و تحوالت معنایي وسيعي امعناشناسي

است برای برگزیدن تعداد معيني از افراد از ميان شمار کثيری از کساني  یاوهيشا یمعنای روش 

ر اناد. انتخاباات طاي دو ساده اهيار د     هود را نامزد کارده که برای تصدی یک منصب یا مقان 

درآمده  دارانزمانمقبول و مطلوب انتخاب رهبران سياسي و  سراسر جهان به صورت تنها شيوه

رودا واحاد موساون باه    و محوری باه شامار ماي    کنندهنييتعدر امر انتخابات اصل  آنچه است.

انتخابااتي   یهاا نظاان جامعاه سياساي کاه در آن    است. در هر  ۴دهندگانريییا  کنندگانانتخاب

د کسااني را  وو گزینش ها  ءراآهستند که با  دهندگانريیو  کنندگانانتخاباین  احضور دارند

از ميان شمار عظيماي از   داننداکه واجد صالحيت و شایستگي الزن برای احراز یک منصب مي

چاين کارده و   دست ااندپست کرده کساني که هود را واجد صالحيت دانسته و نامزد احراز آن

اقتدار و مشاروعيتي اسات کاه از     اگمارند. رکن اصلي فرایند انتخاباتآنان را به آن منصب مي

انتخااب سلساله اقادامات و عملياات     »شاود.  به انتخاب شوندگان اعطا مي دهندگانريیسوی 

ود و معاين  مااني محاد  زت که در محادوده جغرافياایي مشاخ  و در    سای امنسجم و پيوسته

هاصاي از ساوی   افاراد  شدن فرد یا افاراد و یاا موضاوع و    گيرد و منجر به برگزیدهصورت مي

 اشود. اجرا و انجان این سلسله اقدامات و عمليات که منجر به این نتيجه گردداکثریت مردن مي

 .(۹: ۴۹11)حقيقيا  «شوداصطالحاً برگزاری انتخابات ناميده مي

ت نوعي کنش اجتماعي است که هماواره باه تعریاف و تعياين ميازان      انتخابا اکلي طور به

انتخابات از یاک ساو ضامن     يرفتارشناسپردازد. مشارکت سياسي در عرصه نظان اجتماعي مي

ح ااح حااق انتخاااب باارای شااهروندان بااه بيااان هصوصاايات اجتماااعيا فرهنگااي و سياسااي 

افكار  تبلورترین طرق یكي از اصلي اپردازد و به این ترتيبهواهان ميیريو نيز  دهندگانريی

 عمومي است.

                                                                                                                   
1. electorate 
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بارای بررساي نحاوه     ارواز ایان   .آحاد مردن در جامعه سياسي اسات  یريانتخاب تبلور حق 

گياری سياساي   و تصميم مسئوالنیابد تجلي آن را در انتخاب نگرش هر حكومت به این حقا مي

تارین و  به عناوان مشاروع   یساالرمردن از این روا آن حكومت مورد بررسي و دقت نظر قرار داد.

تمكاين  بارزترین ویژگي ایان ناوع حكوماتا     .دشوراني در دنيا قلمداد ميمشهورترین نوع حكم

کاه یكاي از ابزارهاای نيال باه ایان مقصاودا برگازاری          اسات مردن هواسته اکثریت  هحكومت ب

های متعددی نيااز دارناد.   هها برای بقای هود به مؤل حكومت اباشد. به عبارت دیگرانتخابات مي

هاای سياساي کماک    افزارانه به تداونا مشروعيت و کارآمدی نظاان افزارانه و نرنهای سختروش

های جهان امروز داردا افزارانه برای حكومتد. یكي از م اهيمي که جنبه حياتي و نرنکنزیادی مي

 م هون مشارکت سياسي در قالب برگزاری انواع انتخابات است.

ا بهترین وسيله شهروند است تا افكار و عقاید هود را نشان دهد یريدموکراسي واقعيا در 

روایاانا احتاران باه    اعمال نماید و با گزینش دقيق فرمان ر امور عموميدهود را  آفرینيو نقش

یكااي از ابعاااد  ا. افاازایش مشااارکت مااردن در حااوزه سياسااترا تضاامين نمایااد شیهااایآزاد

ارتباط جمعي منجر به افزایش آگاهي سياساي   لیوساامروزه افزایش  .برابرهواهي سياسي است

بناابراینا   .شده و شهروندان هواهان فرصت برابر برای شرکت در انتخاب و اعمال نظر هساتند 

رفتاار داوطلباناه شاهروندان کاه از طریاق آن باه طاور مساتقيم و          مشارکت سياسي باه منزلاه  

رفتاار   اشاود. در ایان مياان   دا تلقاي ماي  نا های عمومي جامعه اثار بگذار رمستقيم بر سياستغي

رفتاار   در ميان اشكال و انواع اترین سطح مشارکت سياسي شهروندان است. البتهانتخاباتي نازل

ویژگاي  کاه بایاد از    مشارکتيا رفتار انتخاباتي نوعي رفتار مشارکتي ارادی و هودانگيخته است

 نيز برهوردار باشد. «بودنآگاهانه»

ا اقتصاادیا اجتمااعيا   يشاناهت رواناین اسات کاه چاه عوامال      مسئله ادر مشارکت سياسي

ي سا انگيزانادا اماا در بحاف رفتارشنا   فرهنگي و سياسي ماردن را باه شارکت در انتخاباات برماي     

دهنادگان  شود ريیاین است که چه عاملي باعف مياصلي پرسش اهميت اساسي و دهندگانا ريی

 (.Dummelt, 1997به این تصميم برسند که به حزب یا شخصي هاصي ريی دهند )

وب چیكي از مشخصات انتخاباتا هصلت گزینشي آن است؛ یعناي هام ناامزدی در چاار    

اني را کسا آزادانه شدهاعالنتواند از ميان نامزدهای مختلف مي دهندهیريقانون آزاد است و هم 
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برگزیند. این گونه انتخابات را تنها با ایان شارایط واقعاي و     ادارندکه بيشتر با سليقه او تطبيق 

 کنند.آزاد تلقي مي

ماذکور   یهاا هصالت در کشورهای اقتدارگرا نوع دیگری از انتخابات رواج دارد که فاقاد  

قاانوني وجاود    تنها یک حزب او در ممالک کمونيستي یا برهي از کشورهای جهان سون است

سياسي ممنوع است و چون حزب موجاود در عاين    یهاشیگرادارد و فعاليت سایر احزاب و 

کند و باه  يز به دست داردا در هنگان انتخابات فهرست نامزدها را تعيين مينحال برنامه امور را 

خااب  تدهناد؛ یعناي ان   یريباید لزوماً به همين نامزدهاا   هاآنرساند که مي دهندگانیرياطالع 

در  االبتاه  دارد تا گزینش از ميان نامزدهای گوناگون. ۴«بيستيپله»و هصيصه  یدیيتأبيشتر جنبه 

انتخابااتي   یهارقابتهصلت معاوضه و مبارزه و لزون آن هنگان  اانگليسمانند  کشورهابرهي 

ایاده و بادون عمال    فاز چنان اهميتي برهوردار است که بدون آن عمليات انتخاباتي اماری باي  

 (.9۸6-9۸۱ :۴۹۸۱)قاضيا منطقي تلقي شده است 

دا شااهد برگازاری اناواع    شاو اداره ماي  دیناي  یسااالر ماردن اساا    که بر ایرانجامعه در 

 حاضار نوشاتار  بار ایان اساا ا     .انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اساالمي هساتيم  

هاای  شناهتي و همچنين بر پایه برهاي داده جامعههای ها و دیدگاهاز منظر نظریه درصدد است

دهنادگي جامعاه ایراناي    و ريی رفتار انتخاباتي های اجتماعيا به بررسيميداني و نتایج پيمایش

در انتخاباات   دهاد ينشاان ما  ایان بررساي    جینتاا در انتخابات مجلس شورای اسالمي بپردازد. 

ر مقایساه باا انتخاباات ریاسات     سياساي د  یهاا مجلس شورای اسالميا نقش احزاب و گاروه 

 یرنگ بوده و جنس مطالبات تا حدودجمهوری )هصوصاً در شهرهای کوچک و روستاها( کم

 مااعي اقتصاادی )مطالباه و نيااز ماادی(ا اجت     یرهايداشته و نقش متغ تريمت اوت و حالت عين

 )نيازهااای فرامااادی( و فرهنگااي )قومياات و مااذهب( برحسااب ارتباااط نزدیااک و رودررو بااا

تواناد بادون پشاتوانه الزن    تر هواهد بود. به عبارتيا هيچ جریان سياسي نماي کاندیداها پررنگ

تجربي و کارکردی و صرفاً با طرح یكسری شعارهای انتزاعي به سبد آراء هود اميادوار باشادا   

انتظارات و مشكالت مردن در سطح مناطق بوده و با ارائه راه حالا   ازهااين یگوپاسخبلكه باید 

 در جهت رفع آنان به ای ای نقش بپردازند.

                                                                                                                   
1. Plebiscite 
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 الف. درآمدی بر الگوهای رفتار انتخاباتی
ا براینانا ب برای درک بهتر رفتار انتخاباتي ابتدا باید نظریات موجود در این باره را مرور نماائيم. 

 پردازیم.شناسي سياسي ميشناسي سياسيا اقتصاد سياسي و رواندر ادامه به سه الگوی جامعه

 

 شناسی سياسی. الگوی جامعه1
یكاي از نظریاات    اگذار اصلي دیدگاه کارکردگرایي استا در این ارتباطبنيان اتالكوت پارسونز

کانش  عنصر مورد نظر این تئاوری   .است« تئوری ارادی رفتار»نز نظریه ومعروف تالكوت پارس

نظاان  »باه عناوان عضاوی از     .۴ و اجتمااعي کنشگر  مثابهاست. فرد در این نظریه به  ياجتماع

هاا  نز کانش واز دیادگاه پارسا  . (6۱2 :۴۹۸۹ توساليا در کنش و فعاليت است ) .6و  «اجتماعي

اصاطالحات   ادر نظریاه رفتاار وی  گارددا  ها و هنجارهای اجتماعي تشكيل ماي ارزش لهيوسبه

ان ا تماایز اهتياار فارد و جریا    ياجتمااع  یهنجارهاا کانشا موقعياتا محايطا     مختل ي مانناد 

رفتارهای فردی و  رندهيدربرگکنش  اهمچنين .(6۱۴ :۴۹۸۹ توسليا) شدن وجود دارداجتماعي

 اوجود دارد و عالوه بر رفتارهای بيروناي افاراد   ناهودآگاهو  هودآگاهجمعي بوده و به صورت 

نز در ود. تحليال کانش پارسا   شاو نيز منعكس مي هاآنهاا احساسات روحي و رواني در نگرش

 گيرد:مي صورتچهار زمينه 

 انسان توجه دارد. یهاهواستهبه ارگانيسم نيازها و که  يستیز نهيزم .۴

 .استشخصيت فرد  انآعنصر مورد نظر در  که يروان نهيزم. 6

 .شودميکه به کنش بين بازیگران معطوف  ياجتماع نهيزم. ۹

 .(۴96 :۴۹1۵ روشها)زد پرداميها و ارزش هامدل به بررسي هنجارهااکه  يفرهنگ نهيزم. ۱

نز در چهاار  وهاای اجتمااعي پارسا   کانش کاه   کارد هالصه باید هاطرنشاان   طور به االبته 

مسئوليت ثبات اهالقي  نهاد دیني:. ۴ از: اندعبارتنظان این چهار هرده .کندنظان عمل ميهرده

 است.های فرهنگ عمومي را بر عهده دارد. کارکرد آن مراقبت از ارزش

 وظي ه تنظيم هنجارها و قوانين اجتماعي را بر عهده دارد.که  نهاد حقوقي. 6

حيات اقتصادی جامعاه   نماید ورا فراهم مي يعيطبشرایط انطباق با محيط که نهاد اقتصادی . ۹

 گيرد.را در بر مي
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 .(6۱۴ :۴۹۸۹ اتوسلي) کندهای عمومي جامعه مراقبت مياز هدفکه نهاد سياسي . ۱

و در عاين حاال    وستهيپهمبههای که از عناصر و بخش است ينظامجامعه  انزوبه نظر پارس

صاورت   «مشاارکت »ماواردی مانناد    کاه توساط   دارجهات بيناي و  یک سلسله نتایج قابل پيش

دیگر کارکردی مارتبط و  یكهر کدان از نهادها نسبت به  از این رواگيردا شكل گرفته است. مي

ساازمان  ایان وظاایف در    .دیگر وظای ي را بر عهاده دارناد  همو برای ح ح  داشته وستهيپهمبه

 :استبه شرح ذیل  یيکارکردهادارای  ياجتماع

 پذیری(آموزش و پرورش و جامعهح ح و نگهداری الگوهای فرهنگي بنياني ). ۴

 يجمعدسته هویتبخشيدن به وحدت و انسجان. 6

 (از راه سياست)وصول به اهداف جامعه . ۹

 نظاان  .(۱۵ :۴۹۸۹ اتوسالي پاذیرد( ) سازگاری یا انطباق با محيط )از طریق اقتصاد انجان مي. ۱

. ۴ باشد:مي نظانچهار هرده دربردارندهنز نظامي از عمل است که واجتماعي از دیدگاه پارس

 نظاان  یجاا  باه نز در تحليل هود وپارس .ح ح الگو .۱ ؛تجانس .۹ ؛یابيهدف .6 ؛سازگاری

نظان تقسيم چهار هرده هرا ب و آن ندیگزيبرمجامعه کل را به عنوان واحد تحليل  ااجتماعي

شبكه کنش متقابل ميان افراد اسات کاه از طریاق     انز از نظان اجتماعيومنظور پارس کند.مي

ابازار تحليلاي اسات و     ناوعي  ينظان اجتماعم هون  ایابند. بنابراینافراد یا عامل ارتباط مي

ها در هار شاكل و هار    ا جنبشمؤسساتهاا اجتماعاتا نهادهاا تواند برای تحليل گروهمي

در م ااهيمي نظيار    دهناده در جامعاه را  عوامال انساجان  . ایشاان  کار گرفته شوده مقياسي ب

 ها و تجمعات تبيين کرده است:هنجارهاا نقش هااارزش

 .ندستهجامعه  يحس جمعف و راهنمای رفتار و موجد اهدا کنندهکه تعيين هاارزش. ۴

 .هستندها وسایل نيل به ارزش وقواعد رفتاری مبين  که هنجارها. 6

 و اقتصاادی هاای  مانناد نقاش   ؛دهنده ساهتارهای مختلف جامعه هساتند تشكيل که هانقش. ۹

 سياسي.

 بشايریها ) دهناد تشكيل ميرا  هاهاا هنجارها و نقشارزش شدهنهینهادمجموعه  که تجمعات. ۱

. داندميمتقابل ميان افراد  اجتماعي را شبكه کنش نز نظانوپارس ابدین ترتيب .(۴۵۴: ۴۹1۱

 اهاا اجتماعاات ابزار تحليلي است و برای تحليل گروه نوعي ينظان اجتماعم هون  ابنابراین
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در  از ایان روا  کار گرفته شاود. ه ها در هر شكل و هر مقياسي بجنبش و مؤسساتنهادهاا 

رفتار سياسيا متأثر از سااهتار اجتمااعي    نوعي ارفتار انتخاباتي افراد اویچارچوب فكری 

و هادف از   اسات )هانواده و طبقه اجتماعي( و ساهتار سياسي )فرهنگ سياساي( جامعاه   

 یا حاکميت سياسي است. نظان یمشارکت سياسي در قالب رفتار انتخاباتيا ح ح و بقا

 هاومنزا باال و  »گاذاران آن  است که بنياان نظریه مبادله  در چارچوب این الگوانظریه دیگر 

سودی که فرد انتظار دارد از روابط و در مبادلاه باه دسات     ااین نظریهبنا بر باشند. مي« امرسون

 باه دسات  هواهاد من عتاي را   انسان از یک سو مي اآوردا انگيزه او برای مبادله است و در واقع

گيارد.  این من عت با کمتارین هزیناه صاورت    هواهد به دست آوردن آورد و از سوی دیگر مي

ها در تعامالت و تبادالت رفتاری است کاه ماردن   ها و هسارتالگوهای ترغيب و سابقه پاداش

رواباط اجتمااعي در ایان دیادگاه کاه باه        اآنچه باید بكنندا انجان دهند. در نتيجه داردرا وامي

باين عاامالن بارای     کاه شاود  نيز معروف استا به صورت مبادالتي دیده ماي « گریدهتئوری فا»

 .کننداند و نسبت هزینه و سود را محاسبه ميهایي را محتمل شدهگرفتن منافع از یكدیگر هزینه

 ميهستشاهد این رویكرد  ااهير هصوصاً در انتخابات مجلس و شوراها یهاسالدر  از این روا

 گيرد.مي به این رویكردها و محاسبات صورترهای انتخاباتي با توجه و برهي از رفتا

 

 الگوی اقتصاد سياسی .2
گاذار آن  که بنياناشاره کرد عاقالنه  توان به نظریه انتخابدر چارچوب الگوی اقتصاد سياسيا مي

ایجااد کننادا   را برای آناان  ن منافع مردن کساني که بيشتریمطابق دیدگاه ویا  است. ۴آنتوني داونز

باه   ابرای توزیع مناساب قادرت  به هنگان انتخابات و دهندگان و شهروندان ريی .کنندانتخاب مي

اجتمااعي )قادرت    -منافع اقتصاادی اند از که عبارتند پردازمي تقدربع ی چهار نوع منجستجو

ر تولياد و  دمنافع فرهنگي )دستر  آزاد به جریان اطالعاتا آزادی  ا(...هریدا اشتغالا مسكن و 

مناافع سياساي )جساتجوی مناافع هاود باا اسات اده از احازابا          مصرف محصوالت فرهنگي( و

هاای  برداشات  اای دمكراتيک در ساهتار قدرت(. در نتيجاه هاا تجلي هواست هود به شيوهگروه

                                                                                                                   
1. Anthony Downs 
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بر ارزیاابي شاهروندان از    ندستهمنافع  آنساهتن که مدعي متحقق هامردن از منافع هود و کاندیدا

 متكي است. هاآنای و عملكردهای شخصيا حزبيا قومي و قبيله هاملكرد گذشته کاندیداع

دادن ريی دشا د معتقا  ویاصاالح شاد و    ۴«دیوید اسنو»توسط  بعدها دیدگاه انتخاب عاقالنه

ميازان تمایال فارد بارای اباراز      به معناای  برای تحقق منافع شخصي و بيان هود است. بيان هود 

گوناه احساا     دادن منجار باه هايچ   اگار ريی  ا. طبق این دیادگاه استوجود در عرصه اجتماعي 

داشتن نظار شخصاي   فردی و اجتماعيا یا احسا  اهميت بر سرنوشت یرگذاريتأثقدرتمندی در 

گوناه   هار  اشود. به ایان ترتياب  برای نظان سياسي نشودا بيان هود یا احسا  قدرتا محقق نمي

به عادن تمایال بارای مشاارکت سياساي منجار        اقدرتي در عرصه اجتماعي و سياسياحسا  بي

هر قدر افراد در زمينه زندگي شخصاي هاود باه تاوان شاناهتيا اقتصاادی و        اشود. در نتيجهمي

ها در عرصاه اجتمااعي و سياساي    آن یرگذاريتأثزمان احسا  فرهنگي بيشتری دست یابند و هم

تعادل »نان ه در رهيافت هود ب «کورپي» یابد.شدن از مشارکت افزایش ميیابدا ميزان بيگانهکاهش 

ذهناي  احتماال ) . ۴ ضارب  بسيج مردمي را تاابع حاصال   احتمال اعليدر یک دیاگران  و «قدرت

 :دانسته است اانتظار فایده از حرکت جمعي و بسيج. 6و  در رسيدن به هدف مردن( شدهادراک
 

 

 

                                                                                            
 
 

احتمال پيادایش تضااد و    اچه نابرابری قدرت بين دو گروه بيشتر باشدوی معتقد است هر

ت اوت باين دو گاروه کمتار     که يصورتآید. در مي وجودبه درگيری آشكار بين دو گروه کمتر 

انتظار موقعيت گروه ضاعيف   اعلت اینكه ت اوت واقعي قدرت بين دو گروه کمتر شدهه ب اشود

 فایاده د و هزینه مورد انتظار برای دستيابي به هدف کمتار و  یابدر مقابل گروه قوی افزایش مي

و احتماال درگياری آشاكار    ر بيشتاحتمال بسيج  اجهشود و در نتيبيشتر ارزیابي مي مورد انتظار

 .(۵9-۵۵ :۴۹19 پورارفيع) شودتشدید مي

                                                                                                                   
1. David Snow 

 احتمال دستيابي به هدف

 انتظار فایده

 احتمال بسيج
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 شناسی سياسیالگوی روان .1
کاه  اشااره کارد   مطالعاتي شايكاگو  توان به مكتب شناسي سياسيا ميدر جارچوب الگوی روان

هاای  گياری نگارش  اندازهند. این مكتب به شدت بر هست« مریانا جيمز و بنتلي»گذاران آن بنيان

هاای کلاي   ها نيز به ادراکااتا تجرباه گذشاته و انگيازه    برای درک نگرش دارد و ديتأکسياسي 

مجموعاه نيروهاای اجتمااعي و سياساي در      اد. بر طبق این دیادگاه کنميکنشگر سياسي توجه 

دهي هستند. مجموعه عناصار فضاای سياساي نياز     کننده کنش ريیتعيين ادرون فضای سياسي

ای وابستگي حزبيا قومي و قبيله ا هاآنهای هاص دهندها کاندیداها و ویژگيريی از اندعبارت

های رواني فرد و تجربه گذشته در ميادان  مختلفا نيازمندی مسائلو نظرات کاندیداها در باب 

دهنادها گروهاي کاه بادان تعلاق دارد و      هاای ريی شايكاگوا ویژگاي   مكتب بر اسا سياسي. 

کناد و  های سياسي حاضر در ميدان سياسات منساوب ماي   ي که فرد به افراد و گروههایویژگي

ي نادگ دهکننده رفتااری ريی تعيين اای از تجربه گذشته و فرد در ميدان سياسيانباشتههمچنينا 

هاا  تجربه شرکت در انتخابات قبلاي و احساساي کاه از نتيجاه ایان مشاارکت       ااست. در نتيجه

ارندا ای که درباره نظان سياسي و عملكرد نخبگان آن درزیابي نگرشيا احاصل شده و به عالوه

 بخشد.را تعيين مي دهندگيريیرفتار 

اینگلهاارت در ایان   اسات.   رونالد اینگلهاارت نظریه دیگر در چارچوب این الگو متعلق به 

ي افراد بر مبناای  ندگدهرفتار ريی ا. به عقيده ویست«آبراهان مازلو»ارتباط در پي بسط اندیشه 

اقشاار   اشاود. باه ایان ترتياب    نيازها قرار داشته باشندا تعيين مي مراتبسلسلهدر کجای  نكهیا

هاایي  درآمد باید به گروههای کمهای سياسي دارای اهداف فرهنگي و گروهتر باید به گروهمرفه

 هاا آنميال   ااعي افاراد با افزایش توان اقتصادی و اجتم ابا اهداف اقتصادی ريی دهند. در نتيجه

در صاورتي کاه    ایاباد. باه ایان ترتياب    به مشارکت در زندگي سياسي و اجتماعي افزایش ماي 

دادن رفتاری بدون حاصل تلقي شودا ميازان سارهوردگي   پذیر نشودا ريیامكان مؤثرمشارکت 

 (.۴۹۸1دادن بيشتر نيز هواهد بود )دارابيا های باالدستي جامعه از ريیگروه

شناسي اجتمااعي تبياين   نظریات روان نيز با است اده از دهندگانرفتارهای ناهنجار ريی االبته

املي که سابب رفتارهاای   وترین عیكي از عمده ابه اعتقاد بسياری از مت كران این رشته .انددهش

هاا در جامعاه   چنانچاه ناکاامي   اایان مت كاران  به نظر  .ناکامي است ادوشميهنجار باجتماعي نا
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باروز  شارایط جامعاه بارای     نيز پدیادار شاده و  های عمومي دا نارضایتيبایاشاعه و  عموميت

نظاران  اندیشه نظری دو تن از صااحب  اد. در این رهيافتشومي مساعدآميز رفتارهای هشونت

 قابل توجه است. ادیویسجيمز گر و  رابرت تدهای نانه ب معروف

ارزشاي و   بين موقعيات  که يصورتاست در  هشونت معتقد م هون بر اتكاگر با رابرت  تد

رفتارهاا و   ااین دو در حد متعاادل پايش نروناد   و ارزشي افراد جامعه تضاد ایجاد شود  يیتوانا

عامال ایجااد    یو .دجاما ناو سارانجان باه هشاونت ماي     رديا گميشكل  يجمعدستههای کنش

 تيا موقعداند که بر اثار اهاتالف باين    در افراد جامعه مي ينسب تيمحرومنت را پيدایش هشو

هاای  ارزش .(۵۱-۵۹: ۴۹1۳)گارا   گرفتاه اسات  ای ارزشي در جامعه شاكل هيیو توانا يارزش

عضاویت در گاروه نخبگاان سياساي و     ا ياسا يمشاارکت س نظير تمایال باه    مربوط به قدرتا

های رواناي کاه   رضایتي مانند الذهاناهای بينتمایالتي همچون حق تعيين سرنوشت و ارزش

در  طاور هااص  باه   اهستند هاآنها درصدد کسب اقتدارآميز با دیگر افراد و گروهدر تعامل غير

ها شامل موارد دیگری از جمله ميل به منزلتا نياز باه  وجود دارند. این ارزش ياسيهشونت س

یک جماعا   يانتظارات ارزشها انجمنهای چون هانواده حمایت اباثباتهای مشارکت در گروه

 ادانناد مستحق آن ماي و پذیر ای توجيهگونه ههای ارزشي که اعضای هود را بميانگين موقعيت

 (.۹۱: ۴۹1۳)گرا  هستند

ها مقتضيات و موقعيت بر اسا توان گ ت مردن با توجه به مباحف نظری مي ابدین ترتيب

نقاش ساازمان اجتمااعي تنهاا      و کنناد دهنادا عمال ماي   و منافعي که برای هود تشخي  ماي 

که مردن در تعبير  ستهای ثابتي از نمادهاو تدارک مجموعه نيتأمیعني  ادادن به موقعيتشكل

های ارتباطي ادراکات افراد در موقعيت بنابراینا .دهندها مورد است اده قرار ميو ت سير موقعيت

گيرندا هام باا   تعامل با یكدیگر قرار ميای از یكدیگر دارند و منزلت افرادی که در شدهگزینش

در  و رابطاه مساتقيم دارد   انتظاراتشانهم با الگوی  وشده کي يت و ماهيت این ادراکات گزینش

هر لحظه از این فرایند تعاملا بسته به رهدادهایي که در آن لحظه از تعامال در جریاان اساتا    

توجه ماردن نسابت    ادر نتيجه .ندبرداشت از منزلت و نقش هود و دیگری ممكن است تغيير ک

شود که برآوردی روشن و مشاخ  از  به یک پدیده )همچون انتخابات( هنگامي برانگيخته مي

 د.وجود داشته باشپيامدهای آن 
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 ده رفتار انتخاباتی مردم ایراننشناسی عوامل برانگيزانگونهب. 
هاای مختلافا اکناون    هاای پيماایش  بر مبنای چارچوب نظری مقاله و همچنينا نتایج و یافتاه 

دهندگي جامعه ایراني را در ده مورد مشخ  و دهنده رفتار ريیعوامل محرک و شكلتوان مي

   البته بدون ترتيب اهميتا به شرح ذیل هالصه کرد:

مشارکت و ها باعف افزایش رسانه .کنندها در انتخابات ایران نقش پررنگي ای ا ميرسانه. ۴

طبقاات متوساط را    اهای نوینفردی و رسانهارتباطات ميان اشوند. البتهحضور در انتخابات مي

دهند و تلویزیون هم بر رفتاار انتخابااتي اقشاار پاایين جامعاه نقاش       قرار مي ريتأثبيشتر تحت 

 نماید.ميبيشتری ای ا 

نخبگااني کاه از    ؛دیگر اثرگذار بر رفتاار انتخابااتي ماردن ایارانا نخبگاان هساتند       عامل .6

تواننااد ایاان نخبگااان مااي  امقبوليااتا مشااروعيت و مرجعياات الزن برهااوردار باشااند. البتااه  

هاای هناری و ورزشاي )هصوصااً در شاهرهای      هاای برجساته سياسايا شخصايت    شخصيت

ل توجه آن است که در زماان حاضار ناوعي    باشند. نكته قابهای مذهبي تر( و شخصيتکوچک

 شود.های باالی جامعه دیده ميهای مرجع در دهکعبور از گروه

شادن زنادگي روزماره    کارد و وعاده بهتر  از ميزان هزینه تابعي اانتخابات در شهرهای کوچک. ۹

دیاده  ایان منااطق   در رفتاار مشاارکتي ماردن     گارا گر و عمال هروندان است و نوعي عقل محاسبهش

کشاي آبا گااز و آسا الت هياباان تاا      دادنا لولاه لا غاذا مثالً وعده ساهتن جادها دادن پاو  .شودمي

 کادان چيه ا به لحاظ قانونياوظي ه نماینده مجلس ادانيمساهتن پل و حل مشكل بيكاری. چنانكه مي

باه عباارت    .شاان هساتند  مثبت ایان انتخااب بار زندگي    ريتأثاز کارهای فوق نيستا ولي مردن به دنبال 

 .(۴۹۳2 ص ری شاليا)عاقالنها به دنبال تأثيرگذاری انتخابشان هستند  انتخابدیدگاه  بر اسا  ادیگر

باه   اپياروزی در انتخاباات   وماردن   آوردن آراء باه دسات   بارای سياساي   نبعضي از فعاال

هاای  دادن امكانات اقتصاادی و وعاده   از طریق هاآنآورده و به تطميع ضعيف روی  یهاگروه

. هرید ريی باه عنااوین مختل اي    کرده استند که به هرید ريی شهرت پيدا پردازانتخاباتي مي

هاای ماردن ضاعيف و    فوت بستگان و اهدای امكانات ماليا رفتن به هاناه  مراسم بهمثل رفتن 

هاای  دادن وعاده  اينپيشنهاد پرداهت پول در ازای دادن ريی باه کاندیاد ماورد نظار و همچنا     

 د.شومي انجانانتخاباتي 
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های دروناي و اهالقاي ماردن در تعياين رفتاار      برهي ویژگي اای از محققاناز دید عده. ۱

گویاا   .گيری در لحظات پایاني اسات تصميم اهاسهيم است. یكي از این ویژگي هاآنانتخاباتي 

هاا در روزهاای   نظرسنجي ابه همين علت .ات اق ناگهاني هستندرهداد نوعي ایرانيان در انتظار 

 شوند.تعيين تكليف مي اکنند و افراد فاقد تصميمپایاني تبليغاتا تغيير پيدا مي

ا نقاد وضاعيت موجاود    جامعاه ایراناي   های رفتارشناسي انتخابااتي یكي دیگر از ویژگي. ۵

هاای ماردن یاا    تا حدی از نحوه برهورد دولتمردان باا هواساته  ایران است. رفتار سياسي مردن 

هاا و مشاكالت   رد. اگر کاندیادایي بتواناد هواساته   گيمخال ت مردن با وضع موجود نشأت مي

را  هاا آنانتخابات شناسایي نماید و در تبليغات انتخاباتي وعاده رفاع    مردن را در هنگانواقعي 

 مردن به سمت وی هواهد بود. ءبدهدا چرهش آرا

های تبليغاتي نمایش قادرت  کارناول .حائز اهميت استدر جلب آراء مردن نيز تبليغات  .9

هصاوص انتخاباات   هکه در زمان تبليغات انتخابات ب استسياسي در زمان انتخابات  یهاگروه

مردن ایران نوعي نگرش عاط ي و احساسي هم به مسائل  افتد.مي مجلس شورای اسالمي ات اق

تبليغات مقطعي به سمت جنااح   ريتأثبر عقل و تحت  مؤثرگاه عاط ه و احسا  مقدن و  .دارند

 دهد.گاهي تبليغات بد نتيجه عكس مي شود وي متمایل ميهاص

 در چناداني  اثار  هاا فهرسات باه   یريرفتاار حزباي و    ادر شهرهای متوساط و کوچاک  . 1

دهي رفتار انتخاباتي شهروندان ندارد. حتي کاندیداها در جریان تبليغاات انتخابااتي هاود    شكل

ي و تواناایي هاود   کنند و بيشتر به سوابق کااریا تحصايل  تأکيد مي شانکمتر بر وابستگي حزبي

 شرایط سياسيا اجتماعي و فرهنگي است. ريتأثتحت  که عمدتاًکنند اشاره مي

حكایت از آن دارد کاه   شهرهاکالننتایج انتخابات در دو دهه اهير در شهرهای بزرگ و  .۸

باه   .استشان تابعي از حضور کاندیداهای مورد عالقهجامعه ایرانيا  رفتار انتخاباتي شهروندان

شود شهروندان مشارکت بيشاتری در  کاندیداهای مطلوب و حزبي باعف ميحضور  بيان دیگرا

 .ه باشدهمراه داشتبرای آنان به مطلوبيت بيشتری  ترانتخابات داشته و ريی به جناح مدرن

یعني باه دليال    ؛های رفتاری انتخاباتي مردن ایران استدیگر ویژگي از نيزسلبي  یريدادن  .۳

دهناد. متغيار مهام در    تر  از روی کار آمدن فرد یا حزبي هاصا به فرد یا حزبي دیگر ريی مي
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منظور از نارضایتي اهتالف بين توقعات ماردن   .از فرد یا گروه هاصي است نارضایتي ااین ارتباط

توساط   هاا آنشادن  نمالحظاه توقعاات ماردن و بارآورده     .اسات های جامعه مورد نظر و واقعيت

هاای  وعاده هلاف   ریشاه در  کناد کاه  ماي نوعي نارضایتي را برای جامعه ایجاد  انمایندگان قبلي

 .ددارقومي و سياسي  هایا اهتالفشدهدادههای به قول وفایيبيهای گذشته و انتخاباتي در دوره

هاای انتخابااتي باا تكياه بار      های سياسي و برناماه یارگيری گروه اجامعه ایران در بخشي از .۴2

 اگيارد. در چناين فضاایي   پيرامون صاورت ماي   -مذهبي و روابط مرکز -های اجتماعي قوميشكاف

هاا و نخبگاان   دستمایه احازابا گاروه   اگرایانهگرایانه و گروهموضوعات هاص  ديتأکبسيج قومي با 

 نياز هاواهي  بار ساهم   ديا تأکبا  اقومي و غيرقومي است. تحریكات قومي در قالب مبارزات انتخاباتي

کنناد و در  گيرد. حتي بسياری از کاندیداها در تبليغات هود بر مطالبات قومي تأکياد ماي  صورت مي

رسانه ملاي نقاش زیاادی     اشود. البتهأکيد ميهصوصاً در انتخابات مجلس بر این امر ت ادو دهه اهير

ها و نخبگان محلاي در ایان زميناه    ولي رسانه اها برای شرکت در انتخابات ندارددر تحریک قوميت

گرایانه در انتخابات شوراها و مجلس شورای اساالمي بيشاتر   رفتار قون انقش زیادی دارند. در ضمن

باودن روحياه باومي و    های مدرن و حااکم عالقه به مشارکت نبودتوان شود. دالیل آن را ميدیده مي

 ابوميا محلاي و قادیمي دانسات. البتاه     یهاشناهت بر اسا بر منطقه  حاکم محليا آداب و رسون

سااالری و تعصابات   گرایي و طای هنتخابات برحسب قوناگر ا دارد.هایي نيز این نوع انتخابات آسيب

 هاای اهاتالف  هاا و به هود بگيردا باعف باروز تانش   ادیكالشدت یابد و حالت ر جامعهمذهبي در 

هواهد شد و امنيت و انساجان جامعاه باه     های اجتماعي بيشترقومي در سطح جامعه شده و شكاف

 یگاذار استيسمحوری و باهتن برنامهگرایانها رنگهای قونهطر هواهد افتاد. هطر دیگر در رقابت

بساياری   اشود. همچناين ها پررنگ ميرقابت بين اقوان و طای هدر حوزه مطالبات بوده و بيشتر نوعي 

ای فعاليت سياساي حزباي را در درون سااهتارهای ملاي و منطقاه      ااز رهبران محلي احزاب سياسي

هویش در چارچوب فرهناگ سياساي ایليااتي عمال      شدن با قون و قبيلهو با همرنگ هپيگيری نمود

بارای   ایابد. البتاه هویشاوندگرایي و هویشاوندساالری تداون ميدر این جامعها  ابه عبارتي .نمایندمي

هاای کاالن   های سياسي و تعيين اولویات مندی جناحهایي مانند سامانحلهروج از این وضعيت راه

سياسي مبتني بر منافع ملي و پرهيز از تكيه بر الگوهای هویتي در بسايج سياساي اقاوان در انتخاباات     

هاای گروهاي و   کننده )هانوادها آموزشا دینا رسانهساز و اجتماعيیگانه همچنين نهادهای اجتماعي

 .است مؤثرحقوقي( در زمينه تربيت اجتماعي و سياسي با تأکيد بر حقوق شهروندی 
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 ی حاصل از مطالعه ميدانیهایافته ج.
از رفتااار انتخاباااتي  يشااناهتجامعااهتحليلااي »( در پژوهشااي بااا عنااوان ۴۹1۵چااي )محمااد گالب

 يدها یريآورده است کاه ترجيحاات   « کاندیداهای دوره چهارن مجلس شورای اسالمي در تهران

نقاش عامال رفتاار انتخابااتي      اگيرد. در این پژوهشتحت تأثير عوامل مختل ي شكل و جهت مي

ماورد   دهنادگان ريییاا عملكارد    يدها یريکاندیداها )در دوره مبارزات انتخابي( بار ترجيحاات   

مختلف این عاملا مبارزات انتخاباتي متكي بر بسايج   یهاصورتاست. از بين قرار گرفته بررسي 

معرفاي کاندیادا از ساوی     .۴ ها گویای آن است که متغيرهایدارد. یافته یترياساسنقش  ابيروني

تعاداد ابزارهاای    .۹ و ؛از هار کاندیادا   کنناده تیحماهای تعداد گروه .6 ؛گروه فعال در انتخابات

تاأثيری باارزی بار ترجيحاات      ارزات انتخاباتي از آن بهره گرفتاه تبليغاتي کاندیدا که در دوره مبا

داشاته اسات. باه     مجلس شورای اسالمي در شاهر تهاران   در انتخابات دوره چهارن دهندگانريی

یي از را در ساطح بااال   دهنادگان ريیسه شاه  اساسي بسايج بيرونايا عملكارد     اعبارت دیگر

ساطح تحصايالت    .۴یعني  ؛که دو شاه  عمده بسيج درونيدهد. در حاليمعناداری توضيح مي

هاای سياساي   و دیادگاه  موضاوعات کي يت مبارزات انتخاباتي کاندیدا از حياف   .6 ادهندگانريی

 نگذارده است. يدهیرير ترجيحات دا نقش چنداني کردهاقتصادی که اعالن 

نگارنده در هصوص معيارهای انتخاب و هصوصيات نماینده از نگااه ماردنا    یهاشیمايپنتایج 

ا در شاهرها کاالن منتج به نتایج قابل توجهي شده و نكته قابل توجه آن است کاه ایان انتظاارات در    

ناوع انتظاارات ماردن     کاه  یطوره ا باستمقایسه با شهرهای کوچک و روستاها تا حدودی مت اوت 

و در  هاا آن روزماره گویي به نيازهاای  بيشتر از جنس اقتصادی و پاسخ اروستا و یا شهرهای کوچک

اسات و اماا در    بيشتر ماادی  هاآنمطالبات دیگرا  به عبارت .استبودن فرد نماینده عين حال مذهبي

بارای   .نوع مطالبات مردن در این مبادله بيشتر از نوع سياسي و دارای تنوع بيشاتر اسات   اشهرهاکالن

قاوانين و   نیو تادو مطالبات از اقتصاد تا تعامل با ساایر کشاورهاا برقاراری آزادی بياان     دامنه  مثالا

 .استتر جامعه های درونيتر و یا الیهمقررات مرتبط با مسائل بنيادی

از نماینادگان   مردن این شهردر هصوص انتظار  ( در شهر یاسوج۴۹۸9مطالعه ص ری شالي )

ناد  معتقدگویان از پاسخ %69نزدیک به  دهديمبه چه کساني ريی هواهند دادا نشان  هاآنو اینكه 

همچناينا  نماینده مردن در مجلس باید ویژگي مردمي داشته و با بدنه جامعه رابطه داشته باشاد و  
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 در گاان  .ارتباط نداشته باشد دانيس قهیآگاه باشد و فقط با طبقه باال یا  هاآناز مسائل و مشكالت 

اند که فرد نماینده باید کاردانا متخصا  و مادیر   دهکر( بيان %69دون نيز به همين ميزان )حدود 

اناد کاه فاردی    بياان نماوده   %۳باشاد. حادود    هاداتر  اند کاه ماؤمن و   هگ ت %۴2باشد. حدود 

 افاردی عاادل باشاد. در ضامن    بایاد  ند کاه  معتقد %۳اما نزدیک به  اپذیر و متعهد باشدمسئوليت

هاا و شاعارها و داشاتن اطالعاات سياساي و      ویان به مواردی مثل شجاعتا عمل به وعدهگپاسخ

 زیر درصد هر یک از موارد آورده شده است.جدول اند که در اجتماعي اشاره داشته

 

 حسب خصوصيات مطلوب نماینده گویان برتوزیع فراوانی پاسخ :جدول

 درصد فراوانی موارد

 ۳/۸ ۹۱ پذیرمسئوليت

 69 ۴22 دارمردن

 ۴2 ۹۸ مؤمن و هداتر 

 ۳/۸ ۹۱ عادل )عدالت را در بين مردن رعایت کند(

 9/1 6۳ یيگوراستصداقت و 

 1/6۵ ۳۸ کاردانا متخص  و مدیر

 ۸/۵ 66 هامتعهد و وفادار به وعده

 ۱/6 ۳ شجاع و نتر 

 9/6 ۴2 ها و اطالعات سياسي اجتماعيبودن آگاهيدارا

 9/۴ 9 جواببي

 ۴22 ۹۸2 جمع
 

 در جریاان انتخابااتا   هاا آنگياری  در همان پيمایش در هصوص نحوه مشاورت  عالوه بر اینا

ناد در ماورد مساائلي مثال انتخاباات      معتقدگویاان  از پاساخ  %۹۴دهاد  نشان ماي  آمدهدستبهنتایج 

هواهناد و  اند که از افراد باسواد هانواده نظر ميبيان نموده %6۱اما حدود  اگيرندهودشان تصميم مي

نظار   نياز  %۴9نزدیاک باه   برای گيرند و اند که از تمامي اعضای هانواده نظر ميهنيز گ ت %62حدود 

 .کننداند که با دوستان هود مشورت مينيز بيان نموده %1بزرگان فاميل مهم است. حدود 



  69پائيز  96فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119

را  ساؤال ایان   گویان در چند شهر کشورا( از پاسخ۴۹۸9ص ری شالي )را دیگ يدر پيمایش

ایان  نتایج  .از مشخصات و ص ات باشد کیکدانکه نماینده مردن در مجلس باید دارای  دپرسي

 :دانبرایشان مهم اند که ص ات زیرگویان به ترتيب اظهار داشتهنشان داد پاسخپيمایش 

 .مردن گيبودن در سمت و جایگاه نمایندداشتن و واردمهارت و تخص . ۴

 جامعه ایران.سوزی برای مردن حوزه انتخابيه و کل دل. 6

 .بودن با مردنبرهوردهوش. ۹

 .های دولتيبودن در سطح ادارات و سازمانتأثيرگذار. ۱

 .بودن برای استان و مردن يدم. ۵

 .منافع جمعي بر منافع فردی و حزبي هود حيترج. 9

 .کردندر کارها و عقالني عمل یزیربرنامهنماینده به  اعتقاد. 1

تاا   اشاهرها کاالن نتایج نشان داد در انتخاباات مجلاس شاورای اساالمي در      ادر همين پژوهش

 .ندهسات  دهنادگان یريدادن مورد توجه و اقباال  یريسياسي در هنگان  هایحدودی احزاب و جریان

گرایاان و  فراتار از رقابات اصاول    ۴۹۳۱در توضيح باید افزود کاه رقابات انتخابااتي اسا ندماه      االبته

برای اداره کشور وجاود نادارد و    هاآنزیرا هم گ تمان واحد و مشخصي توسط  اطلبان استاصالح

 هاایي رنگ شده و گ تماان حكومتي کم بها در فرایند زماني و بر اسا  تجارهم اقبال به این جریان

اناد مرزهاای   ... توانساته هاواهيا مدرنيتاه و  الملالا تحاول  باين  گرایيا تعامل با نظانهمچون توسعه

طلباان نياز باه هار یاک از ایان       و اصاالح  گرایاان های داهلي اصاول تری ایجاد کنند و شكافدقيق

وان فارا  رييا تغطلبي در حال گرایي و اصالحهاا مجال و فرصت بيشتری داده و مرزهای اصولگ تمان

سازی برای انتخابات توسط هار  سازی و جریانرسد در فقدان گ تمانبه نظر ميبر این اسا ا  است.

هواهاد  ا بلكه منازعه روشاي  نه منازعه محتوایي ا۴۹۳۱انتخابات مسئله رقابتي دو جناح سياسي کشورا 

داری حكومات  یاا رد روش اعتادال در روناد   دعوا بار سار پاذیرش     ااین انتخابات در ابه عبارتي .بود

توانناد هاود را در طياف همراهاان و     ماي پندارند بسياری از فعاالن سياسي مي هواهد بود و از این روا

ندیشند. از این نگاها موفقيت انتخابااتي از مساير   ابي آميز آرای دهند و به کسب موفقيتحاميان دولت جا

این انتخابات را منازعه محتاوایي   ابرهي همچنان در دهه چهارن انقالب ااز سوی دیگر .گذرددولت مي

اهتالف نظر بر م هون توسعه و چگونگي دستيابي باه آنا ماهيات و چگاونگي    منطق آن را دانند که مي

 (.۴۹۳۱)ص دریا  کندتعيين ميالملل های بزرگ و نظان بينتعامل با قدرت
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عاه از  های سياسي و معتدل و محباوب و نخبگاان سا يد جام   توجه به اشخاص مهما چهره

ی هاا . به جای تأکيد بر گ تماناستمباحف قابل توجه جناحا از جمله دو  وسوی هر دو طيف 

های قبل مانند دو گ تمان مهم آزادی و عدالت کاه  شده در دورهتكراریا انتزاعي و بعضاً مردود

زدایاي از ایان دو   های فراوان شد و باعف سلب اعتماد عماومي و تقاد   ورزیقرباني سياست

جاای   ها باه ها و شخصيتدر این دوره سعي بر آن است تا با معرفي چهره ان اسالمي شدم هو

گياری محورهاای   اعتماد عمومي جامعاه بپردازناد. شاكل   جلب و  آوری آراهاا به جمعگ تمان

چاه درون   اهاای سياساي مت ااوت   های مختلف از الیهگانه و چندگانه از شخصيتدوگانها سه

 گراا حكایت از این امر دارد.طلب و چه اصولجریان اصالح

مانناد   یيهاا اساتان باید یادآور شد که در انتخابات مجلس شاورای اساالمي در    انهمچني 

سيستان و بلوچستانا هوزستانا کردستانا هرمزگانا آذربایجان غربي مسائل فرهنگي )قوميات  

 .باشنديم مؤثر دهندگانیريار انتخاباتي و مذهب( بيشتر از مسائل سياسي در رفت

و شهرهای کوچک و روستاها در آن است که  شهرهاکالننكته مهم در جریان مقایسه  االبته

 هاا آنبسياری از مردن از وظایف نمایندگان مجلس آگاهي ندارند و انتظار دارند  ادر گروه دون

ي که نمایندگان مجلس در محافل عماومي  هنگاما بنابراین .وظي ه مدیران اجرایي را انجان دهند

 مثال تقاضااهایي   ؛شاوند یابندا با انبوهي از تقاضاهای ریز و درشت مردن مواجه ميحضور مي

مانناد   درماان و  نهیهزدرهواست وانا تأمين جهيزیها حل مشكل بيكاری فرزندانشانا پرداهت 

 از: اندعبارتها به اهتصار در این زمينه برهي از آسيبآنها. 

 .آگاهي کاندیداها از وظایف ذاتي نمایندگي مجلسنا -

 .آگاهي مردن از وظایف و اهتيارات نمایندگاننا -

 .داشتن توقعات نابجا از سوی طرفداران کاندیداها -

 .تالش برهي از نمایندگان برای برآورده ساهتن منافع گروهي -

هاا باه علات    هاي از دولات  ظاارات بر ساهتن انتتالش برهي از نمایندگان برای برآورده -

 .وبندهای پشت پردهزد

 .نگاه ملي و منافع ملي در برهي از نمایندگان نبود -

 ساهتن انتظارات واقعي و درست ملت.نماینده برای برآورده ک ایتيبيي و ناتوان -
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 گيرینتيجه
ماورد   ناامزد افراد را تشویق کند در انتخابات شرکت کرده و به تواند ميشناهتيا آنچه جامعه از منظر

دهناده اسات؛ چراکاه باين     نظر ريی دهندا شرایط اجتماعيا محيطيا اقتصادی و فرهنگي افاراد ريی 

ای مساتقيم وجاود دارد. بناابراینا اگار بخاواهيم      شرایط اجتماعي افراد و گرایش سياسي آنانا رابطه

ز انتخابات ماورد نظار داشاته باشايما بایاد شارایط اجتمااعيا محيطايا         بينانه اتحليل درست و واقع

دهنده را مورد مطالعه قرار دهيم. در این دیدگاها فرد به تنهاایي معناایي   اقتصادی و فرهنگي افراد ريی

دهادا بلكاه فارد بایاد در     های وی تأثير چنداني در رفتار انتخاباتي از هود نشان نماي ندارد و انگيزه

بار  تاوان گ ات ماردن    ماي  ادر مجماوع گ و اجتماع هاص هود مورد مطالعه قرار گيرد. درون فرهن

کنناد و در  به پدیده انتخابات نگاه مي شدهنشیگزمحاسبات هود و بر طبق انتخاب عقالني و  اسا 

از ایان   گذارناد. پا به عرصه انتخابات مي ااز نظان و جامعه انتظاراتشانشدن صورت لحاظ و برآورده

دهندگان در انتخابات )هصوصااً انتخاباات مجلاس شاورای     در رفتار ريی مؤثرعوامل  نیترمهم روا

 ؛های اجتمااعي عضویت در گروه. 6 ؛حوزه جغرافيایي سكونت .۴ :شوديماسالمي( شامل موارد زیر 

هاای رواناي   ویژگي .9 ؛های حزبيوابستگي .۵ ؛های قومي و مذهبيعضویت در گروه .۱ ؛هانواده .۹

   .تبليغات و نقش وسایل ارتباط جمعي .1 ؛شخصي فردو 

تأکيد بر آراء تأثيرگذار مردن به عنوان عامل کليدی و مهام اداماه حياات سياساي و راه اساتمرار      

ای است کاه ضامن بلاوي سياساي انتخاباات در دهاه       نكته اسياسي یهاجناحنظان سياسي از سوی 

ثری مردن و افزایش اعتمااد عماومي ضاامن بقاای     تواند با مشارکت سياسي حداکچهارن انقالبا مي

الناا  باودن    توفيقات انقالب باشد. تأسي و پيروی از فرمایشات مقان معظم رهبری مبناي بار حاق   

آمادن  ن و پاایين فتراراده ناشي از ريی مردن در باال سازی امكانات الزن برای تأثيرآرای مردن و فراهم

تواناد  های سياسي مورد تأکيد قرار گرفته است که این مهام ماي  بارها در نظر گروه اقدرتنردبان از 

بارای   از ایان روا افزایي مثبتا نااميدی و سرهوردگي دشمنان مردن و نظان را سبب شاود.  ضمن هم

 توجه داشت:از جمله موارد ذیل افزایش مشارکت در انتخابات باید به مواردی متعددی 
امعه )که دارای مقبوليت عمومي هستند( در صدا و سيما و مصااحبه  دعوت از نخبگان ج -

 رکت در انتخابات. اشمدر هصوص اهميت مشارکت در انتخابات و بيان مضرات عدن  هاآنبا 

شودا حضاور  یكي دیگر از عواملي که باعف حضور فعال و پرشور مردن در انتخابات مي -

. آشانایي  اسات دار در جامعاه  احزاب فعاال و ریشاه  ها و طبقات و نامزدهای انتخاباتي از گروه
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های آنان های گذشته و اهداف و انگيزهمردن با تجربها اقدامات و هدمات نامزدها در طول سال

 گاو و رقابت و مباحثه صادقانه )به دور از تهماتا تاوهين و تحقيار و...( از طریاق فضاای گ ت     

 در انتخابات گردد.  زهيباانگپرشور و  تواند منجر به مشارکتشود و این فضا ميفراهم مي

هاای سياساي   هصاوص جواناانا گارایش   هدر جامعها افراد و طبقات مختلف ماردن و با   -

های سياسي مت ااوتي دارنادا ایان اقشاار را باه ساوی       حضور نامزدها که انگيزه .مت اوتي دارند

 کشاند. های ريی و انتخاب فرد مورد نظر ميصندوق

مردن باید به طرق مختلف از جریان انتخاباتا اهداف و نتایج آن در جامعه آشانایي الزن   -

رساني و آگاهي را بين ماردن بساط   ها و مطبوعات عمومي باید این اطالعرا داشته باشند. رسانه

 دهند و مردن را با اهداف مشارکت و پيامدهای مثبت آن در کشور آشنا سازند. 

توانند مردن را با اهداف و انگيزه و هدمات اجتمااعي  ای عمومي ميهمطبوعات و رسانه -

نامزدهای مختلف آشنا سازند و با ایجاد فضای رقابتي عادالنها در انتخاب فرد اصلح و شایساته  

 در انتخابات نقش داشته باشند. 

هاای مطارح و   در کشورا حضور چهاره  گوسازی و ایجاد فضای صادقانه برای گ تش اف -

به عنوان نامزد انتخاباتيا تنوع نامزدها از نظر گرایش سياسيا تبيين اهداف مشاارکت   اننهوش

هاای عماومي در انتخاباات و فضاای رقاابتيا عملكارد       در انتخاباتا نقش مطبوعات و رساانه 

 رسااني دقياق و شا اف و   از طریاق اطاالع  های اجرایي صحيح و قانوني روابط عمومي دستگاه

   .(هاتيصالح)هصوصاً در مورد عدن احراز  اصالح قانون انتخابات

ایجاد اعتمادا همبستگي و تعهد سياسي و اجتمااعي )اعتمادساازی( باين اقاوانا ماذهب و       -

سازی )شرح اهميت جایگاه مجلس شاورای اساالمي در نظاانا    مختلف در کشورا آگاه یهاگروه

گرایاناها وجاود   از انجاان اعماال سالبي و تخریاب     یهوددارعملكرد صحيح و ایجابي احزاب و 

سالیق گوناگون فكریا سياسي و معتقاد و ملازن باه چاارچوب فكاری و      ها و کاندیداها از طيف

 نداشاتن هاا و  طرفانه رسانه ملي باا کاندیاداها و جنااح   عملي جمهوری اسالمي ایرانا برهورد بي

ایان دوره از  گيری به ن ع شخ  یا جناح هاصا اقنااع آحااد جامعاه در هصاوص تاأثير      جهت

 ماؤثر یجاد فضای رقابتي سالم توسط مطبوعاات از عوامال   و ا هاآنبودن ريی انتخابات و نيز مؤثر

 .باشنديمدر افزایش مشارکت در انتخابات 
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