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Elections are one of the most important indicators of democratic systems in the world 
today. This article tries to examine the factors and variables affecting the criteria of 
the people of Borujen for the selection of candidates for the Islamic Consultative As-
sembly. In this regard, the main question of the present article is: “What are the vari-
ables affecting the criteria of the people of Borujen for the selection of candidates for 
the Islamic Consultative Assembly?” To answer this question, by reviewing various 
theories, independent variables were identified that were thought to affect the crite-
ria for selecting parliamentary candidates. Research Method This article is a survey 
research method. The data collection tool is a researcher-made questionnaire and the 
data analysis technique is factor analysis and multiple regression. By factor analysis, 
11 main components of the variables were extracted and their relationship with the 
dependent variable was tested. Hypotheses are tested using multivariate regression 
using the Enter method. The research findings indicate that: Partisanship with a beta 
value of 1/537, reference groups with a beta value of 1/195, individual evaluation of 
statesmen and the system with a beta value of 1/066, utilitarianism with a beta value 
of 0/895, previous elections with a beta value of 0/871 and evaluation variable Other 
ethnic groups with a beta value of -0/234 have a significant effect on the selection 
criteria of candidates.

Keywords: Borujen city, selection criteria, Islamic Consultative Assembly elections, 
partisanship and reference groups
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معیارهای انتخاب از میان کاندیداها توسط مردم شهر بروجن
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تحلیل جامعه شناختی معیارهای مردم شهر بروجن برای انتخاب کانديداهای
مجلس شورای اسالمی

دریافت:1399/12/10 حسینعلی قجری1     

پذیرش: 1400/04/27        

چکیده

انتخابات یکی از مهم ترین شاخص های نظام های دموکراتیک در جهان امروز است. این 
مقاله در تالش است که به بررسی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر معیارهای مردم شهر بروجن 
برای انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسالمی بپردازد. در این راستا سؤال اصلی مقاله حاضر 
عبارت است از: »متغیرهای تأثیرگذار بر معیارهای مردم شهر بروجن برای انتخاب کاندیداهای 
نظریه های مختلف،  با مرور  این سؤال  به  پاسخ  مجلس شورای اسالمی کدام اند؟« جهت 
متغیرهای مستقلی که گمان می رفت بر معیارهای انتخاب کاندیداهای مجلس تأثیرگذارند 
شناسایی شدند. روش تحقیق این مقاله روش تحقیق پیمایشی است. ابزار گردآوری اطالعات، 
پرسشنامه محقق ساخته و تکنیک تجزیه وتحلیل داده ها تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه 
می باشد. با تحلیل عاملی 11 مؤلفه اصلی از متغیرها استخراج و رابطه آن ها با متغیر وابسته مورد 
آزمون قرار گرفت. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش Enter مورد آزمون 
واقع می شوند. یافته های تحقیق بر این داللت دارند که به ترتیب: حزب گرایی با مقدار بتای 
1/537، گروه های مرجع با مقدار بتای 1/195، ارزیابی فرد از دولت مردان و نظام با مقدار بتای 
1/066، منفعت طلبی با مقدار بتای 0/895، انتخابات قبلی با مقدار بتای 0/871 و متغیر ارزیابی 
اقوام دیگر با مقدار بتای 0/234- بر معیارهای انتخاب کاندیداها دارای تأثیر معنادار می باشند.

واژگان کليدی: شهر بروجن، معیارهای انتخاب، انتخابات مجلس شورای اسالمی، حزب 
گرایی و گروه های مرجع.
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مقدمه و طرح مسئله

ماحصل منازعات سیاسی انسان ها در طول تاریخ بر سر انواع نظام های سیاسی، پس 
از ظهور انواع حکومت ها ازجمله: سلطنت مطلقه، سلطنت استبدادی، کمونیستی، توتالی تر 
دارد یکی  متعددی که  به رغم، ضعف های  پیدایش دموکراسی است. دموکراسی،  و غیره، 
اندیشمندان و سیاستمداران  بین غالب  نظام های سیاسی می باشد و در  انواع  از مهم ترین 
پذیرفته شده است به نحوی که هر حکومتی خود را دموکراسی می داند و به دموکراتیک بودن 
خود افتخار می ورزد. دموکراسی، انواع آن، فرایندها و شاخص هایش از منظرهای گوناگون 
موردبحث واقع شده است و مکاتب و دیدگاه های مختلف، روان شناختی، جامعه شناختی و 
سیاسی متعددی به این مسائل پرداخته اند. مشارکت انتخاباتی و رأی دان، به مثابه یکی از انواع 
مهم مشارکت سیاسی، یکی از مهم ترین مسائل و موضوعات جامعه شناسی و جامعه شناسی 
سیاسی است. در این میان، تحلیل کنش انتخاباتی یکی از موضوعات اساسی جامعه شناسی 

سیاسی است که صاحب نظران و پژوهشگران از منظرهای گوناگون به آن پرداخته اند.

حدود شش دهه است که تحلیل جامعه شناختی از کنش انتخاباتی شهروندان به صورت 
انجام  این حوزه  در  مطالعات  بیشترین  ایاالت متحده،  در  است.  مطرح  آکادمیک  و  جدی 
می شود و در سایر کشورهای غربی، ازجمله فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا، که دموکراسی و 
جامعه مدنی در آن ها نهادینه شده است، احزاب و دولت ها به طورجدی به این حوزه مطالعاتی 
پرداخته اند تا تحلیل دقیقی از وضع جامعه و کنش انتخاباتی شهروندان داشته باشند و بر مبنای 
آن برنامه ریزی کنند. نظام جمهوری اسالمی که برآمده از انقالب اسالمی 1357 است یکی 
از نظام های مدعی دموکراسی )مردم ساالری( است که بر اساس قانون اساسی انتخابات های 
گوناگونی ازجمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، شوراهای اسالمی شهر و 
روستا و مجلس شورای اسالمی در آن پیش بینی گردیده است. یکی از مهم ترین انتخابات 
کشور، که با اقبال گسترده و در برخی مناطق حتی بیش از صددرصدی مواجه می شود، 
انتخابات مجلس شورای اسالمی است. اّما در جمهوری اسالمی ایران، علی رغم برگزاری 
انتخابات متعدد، در مقایسه با غرب، مطالعه رفتار رأی دهی، عمق چندانی پیدا نکرده و عمومی 

نشده است؛ از این رو، یک خأل جدی در این حوزه قابل مشاهده است.

با توجه به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسالمی و اقبال مردمی شدید نسبت به آن 
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و شناخت معیارهای رأی دهی مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی برای برنامه ریزی 
مناسب و با توجه به خأل موجود در این خصوص، این تحقیق، در تالش است تا با استفاده 
از رویکردهای نظری مختلف، معیارهای رأی دهی مردم شهر بروجن در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر آن را مورد مداقه و مطالعه قرار دهد و 
به این سؤال پاسخ دهد که: 1. معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس 
شورای اسالمی کدام اند؟ 2. متغیرهای تأثیرگذار بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب 

کاندیداهای مجلس شورای اسالمی کدام اند؟

اهمّیت، ضرورت و اهداف تحقیق

چندین دهه از مطالعه کنش انتخاباتی شهروندان به صورت علمی و روشمند در کشورهای 
اروپایی و آمریکا می گذرد. گروه ها، احزاب، سیاستمدران، دانشگاه ها و دولت ها به طور جدی 
به این حوزه مطالعاتی توجه کرده و از این طریق می خواهند تحلیل دقیقی از شرایط جامعه و 
کنش انتخاباتی شهروندان داشته باشند و بر مبنای آن برنامه خود را تنظیم نمایند. اّما در ایران 

و به طوور خاص شهرستان بروجن جای چنین مطالعه ای خالی است.

نظر به اهمیّت مسئله انتخاب شورای اسالمی و اقبال گسترده مردم شهرستان بروجن و 
متعاقب آن نارضایتی از نتیجه انتخابات به طوری که هیچ گاه تاکنون هیچ نماینده ای دو بار 
موفق به کسب رأی کافی برای مجلس نشده است و خأل موجود، ضرورت انجام چنین 

تحقیقی به صورت جّدی قابل مالحظه است.

در همین راستا، اهداف اصلی تحقیق عبارتند از: 1- مطالعه معیارهای مردم شهر برون 
برای انتخاباب کاندیداهای مجلس شورای اسالمی 2- شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر بر 

معیارهای مردم شهر بروجن برای انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسالمی

 پیشینه تحقیق

تحقیقی، دقیقاً، تحت همین عنوان انجام نشده است ولی تحقیقات مشابه با این موضوع 
و مطالعات متعددی در زمینه نظرسنجی ها انتخاباتی انجام شده است. برخ از مهم ترین این 

مطالعات عبارتند از:
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 شهیدی نیا )1379( پاره ای از وجوه مشخص رفتار رأی دهندگی، کیفیت رأی دهی، نوع 
رأی و ترجیحات رأی دهی را در استان کرمانشاه تبیین کنند. به نظر شهیدی نیا، به ترتیب این 
متغیرها بر رفتار رأی دهی تأثیرگذارند: وابستگی ایلی، طایفه ای و گروه گرایی، سواد و میزان 
تحصیالت نامزدها و رأی دهندگان، احترام به پایگاه و منزلت اجتماعی افراد و اعتماد به آنان، 
وعده های اقتصادی و رفاهی نامزدها، بافت شهر )اصلی یا حاشیه ای(، رفتار سیاسی زنان، 

گرایش های سیاسی نامزدها و رأی دهندگان و نوع تصاویر تبلیغاتی و ظاهر کلی نامزدها.

بر اساس تحقیق صائبی و اسالمی )1392( بین متغیر مدرن یا سنتی بودن زنان و متغیرهای 
حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوره های دهم و یازدهم، انتخاب مشاور برای برگزیدن 

نامزد شایسته تر و اهمیت دادن به رأی همسر، رابطه ای معنادار وجود دارد.

 درزی )1382( نیازهای اقتصادی، تمایالت فردی، دریافت فرد از محیط، تعهدات دینی 
و مذهبی و پایبندی به احکام دین، منزلت و شأن اجتماعی، توجه به سرنوشت جامعه و.. 
را بر رفتار رأی دهی مؤثر می داند. در میان عوامل فوق توجه به معیارهای ارزشی از یک سو 
و نیازهای اقتصادی، بیشترین تأثیر را در رفتار رأی دهنده دارند. درعین حال سایر عوامل 
ازجمله عالئق فردی، توجه به سرنوشت عمومی جامعه، مراجعه به دیدگاه نخبگان در رفتار 
رأی دهندگان تأثیر بسزایی دارد. همچنین عواملی از قبیل سن، جنسیت، سطح تحصیالت، 

شغل، محل زندگی نیز در تعیین رفتار رأی دهنده و نوع کنش و انتخاب آن ها تأثیر دارند.

لیپست و دوز1)1373( باورهای مذهبی، جنسیت، سن، نوع شغل، نژاد، روستایی یا   
شهری بودن افراد، طبقه اجتماعی و پیوندهای منطقه ای را بر مشارکت سیاسی تأثر گذار 
می دانند. آن ها معتقدند که مردان بیشتر از زنان نسبت به مسائل سیاسی و مشارکت در آن ها 
عالقه نشان می دهند و نیز افراد شهرنشین در مقایسه با افراد روستانشین عالقه و رغبت زیادی 
به مسائل سیاسی از خود نشان می دهند. ازنظر این دو، شدت تأثیرگذاری عوامل مذکور در 
همه کشورها به یک اندازه نبوده و نمی توان به یک الگوی چندان ثابتی در رفتار مشارکتی 

شهروندان در آن ها دست یافت.

دواس و هیوز )1971( به بررسی تأثیر زمینه های فردی و خانوادگی دانش آموزان بر 
نگرش سیاسی آنان در آمریکا پرداخته اند. آن ها نتیجه گرفتند که پسران در مقایسه با دختران 
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اظهار نموده اند که تمایل بیشتری به مشارکت دارند )71 درصد پسران و 45 درصد دختران(. 
آنان درمجموع نتیجه گرفتند که طبقه اجتماعی در تعیین میزان آگاهی سیاسی دانش آموزان 

مؤثر بوده است.

دهقانی )1398( وجه غالب الگوی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی در پنجمین دور از 
انتخابات شورای اسالمی شهر با توجه به مدل میشیگان که معتقد است شاخص IPP )طبقه 
اجتماعی و محل سکونت شهری( از طریق متغیر مهمی با عنوان »هویت حزبی – جناحی« بر 

رفتار انتخاباتی تأثیر می گذارد، مورد تأیید واقع شده است.

اکبری، حسین و روح اهلل فخاری )1396( نقش قومیت و هویت قومی را بر رفتار انتخاباتی 
شهروندان بجنوردی بررسی کرده است. بررسی رابطه بین ابعاد هویت قومی با متغیر وابسته 
نشان می دهد ابعاد اجتماعی، سیاسی و قوم مداری، رابطه ای معنی دار و مثبت با الگوی رأی دهی 
قومی داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در مدل رگرسیونی چند متغیره در مدل نهایی، 
متغیرهای مطالبات قومی، احساس مشروعیت نظام سیاسی و هویت قومی، رابطه ای معنی دار 
با مدل سازی معادالت  الگوی رأی دهی قومی داشته اند. همچنین بررسی مدل پژوهش  با 
ساختاری نشان داد متغیرهای احساس نابرابری اجتماعی، مصرف رسانه ای، رضایت اجتماعی 
و احساس مشروعیت نظام سیاسی به همراه میزان تعامالت با سایر اقوام با تأثیر بر هویت 

قومی و درنهایت شکل گیری مطالبات قومی بر الگوی رأی دهی قومی تأثیر می گذارند.

 چهارچوب نظری و مدل تحلیلی

چهارچوب نظری تحقیق حاضر، برای تبیین معیارهای انتخاب کاندیداهای مجلس، با 
توجه به این که تحقیقی متغیر محور است، و سعی دارد تأثیر اهم متغیرها را بر معیارهای 
گزینش نمایندگان مجلس مردم شهرستان بروجن موردسنجش قرار دهد تلفیقی از نظریه های 
کلی و برین لینگر، نظریه کارکردگرایی، نظریه مایکل راش، مکتب مبادله، نظریه اینگلهارت، 
نظریه اختیار عاقالنه، نظریه آنتونی داونز، آیزن و فیشن، کلندرمن و مکتب شیکاگو است. 
به طور خیلی خالصه، بر اساس چارچوب نظری، متغیرهای مستقل و تأثیرگذار بر معیارهای 
اطالعات  به  داشتن  دسترسی  از:  عبارت اند  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  انتخاب 
سیاسی، طبقه اجتماعی- اجتماعی افراد، محل سکونت افراد، انگیزه های سیاسی، مهارت 
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افراد، تعهد نسبت به یک آرمان یا هدف، تعهد نسبت به یک فرد، تعهد نسبت به یک قوم، 
منافع شخصی، ویژگی های شخصی افراد، فشار اجتماعی بر افراد برای رأی دادن، انگیزه های 
اجتماعی مردم، اعتماد افراد، جامعه پذیری انتخاباتی، انگیزه های شخصی افراد، وابستگی 
و گرایش حزبی افراد، نگرش فرد درباره نظام سیاسی و عملکرد آن و نخبگانش، تجربه 
شرکت در انتخابات قبلی و احساسی که از نتیجه این مشارکت ها حاصل شده است، ارزیابی 
فرد از سایر اقوام، میزان دین داری، رأی دادن دیگران، گروه های مرجع، هزینه هایی که هر 
کاندیدا برای جلب توجه مردم می کند و نوع جهت گیری فردگرایانه یا جمع گرایانه. )راش 
1377: 125- 124، دال، 1364، 4-35، الپالمرا و وینر 1966: 34-3، اینگلهارت، 1373: 
378. داونز 1957: 300، دارابی 1388: 47، هرمز 1378: 103، بشریه 1381 و 1386،، داوز 

1975، پای و وربا 1965(.

از این متغیرهای استخراجی فوق با استفاده از تحلیل عاملی 11 عامل استخراج گردید. با 
توجه به این 11 عامل 11 فرضیه زیر مطرح شد:

 طبقه اجتماعی- اقتصادی بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای . 1
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

ارزیابی از اقوام دیگر بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس . 2
شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد..

ارزیابی از نظام و دولتمردان بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای . 3
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد

 حزب گرایی مردم بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس . 4
شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

 انتخاب قبلی بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس شورای . 5
اسالمی تأثیر معناداری دارد.

 میزان منفعت طلبی بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس . 6
شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

 میزان جامعه پذیری انتخاباتی بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای . 7
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.
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 تعهد بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسالمی . 8
تأثیر معناداری دارد.

 میزان دین داری بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس . 9
شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

گروه های مرجع بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس . 10
شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

متغیرهای جمعیتی بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس . 11
شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

با توجه به فرضیه ها و چهارچوب نظری تحقیق حاضر را می توان در مدل تحلیلی اولیه 
زیر تلخیص نمود:
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روش شناسی

نوع روش تحقیق: روش تحقیق از نوع روش تحقیق پیمایشی با کمک نرم افزار SPSS است.

 شیوه عملیاتی سازی متغیرها و استخراج عوامل: الف: متغیرهای مستقل: با مرور نظریه های 
مختلف متغیرهای مستقلی که گمان می رفت در الگوی رأی دادن مردم تأثیرگذارند شناسایی 
شدند. به دلیل زیاد بودن متغیرها، سعی شد که متغیرها با حداقل گویه ممکن )با حفظ اعتبار( 
سنجیده شوند. 61 گویه برای سنجش این متغیرها استخراج شد که اعتبار و پایای آن ها مورد 
تأیید واقع شد سپس با کمک تحلیل عاملی به شیوه مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس 
احتساب مقدار ویژه 1 و معنی داری 0/50 سعی شد که متغیرها )گویه ها( به حداقل ممکن 
کاهش پیدا کنند. ابتدا 27 گویه که به شیوه رتبه ای )طیف لیکرت( بیان شده بودند وارد تحلیل 
شدند. SPSS از این 27 گویه 7 مؤلفه استخراج نمود. برونداد تحلیل عاملی ذیاًل منعکس و 
مورد تحلیل علمی واقع می شود بر اساس آزمون KMO )جدول شماره 1 که مقدار آن.815 
است و این مقدار بزرگ تر از 0,70 می باشد استنباط می شود که همبستگی موجود بین داده ها 
با کی دو 2597,843 و سطح  بارتلت  برای تحلیل عاملی مناسب است. همچنین آزمون 

معنی داری.000 نیز داللت بر مناسب بودن متغیرها برای تحلیل عاملی داللت دارد.

جدول شماره )۱( آزمون KMO و بارتلت

.815KMO مقدار

کی دو2597.843
آزمون بارتلت درجه آزادی325

سطح معنی داری000.

در جدول شماره 2 میزان اشتراک ها منعکس شده است. هرکدام از مقادیر اشترک میزان 
واریانس تبیین شده هرکدام از متغیرها توسط تمام عوامل را نشان می دهد. جدول شماره 3 
وارایانس تبیین شده بیانگر این است که جمعاً 58,850 درصد از واریانس متغیرها توسط 
عوامل استخراجی مورد تبیین واقع می گردد که میزان نسبتاً مناسب و مورد قبولی است. این 
جدول همچنین مقادیر ویژه و درصد واریانس های تبیین شده توسط هر عامل را به طور 

جداگانه نیز نشان می دهد.
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جدول شماره )۲( اشترک ها

متغیر مقدار اشتراک

دسترسی به اطالعات .600

انگیزه سیاسی .485

مهارت .438

تعهد به آرمان .494

تعهد به فرد .367

تعهد به قوم .400

منافع شخصی .543

دستیابی به موقعیت اجتماعی .541

گمان به این که کاندیدا منشأ خدمات اجتماعی خواهد بود .369

اعتماد به کاندیدا .547

احساس وظیفه برای شرکت در انتخابات .680

تشویق دیگران به شرکت در انتخابات .656

عمل دولتمردان در راستای منافع کشور .697

مناسب بودن نظام .741

پاسخ نظام به نیازهای مردم .702

مناسب بودن دولتمردان .748

i تأثیر انتخابات قبلی بر زندگی فرد .534

توجه نمایندگان قبلی به خواسته های فرد .569

ارزیابی فرد از تجربه انتخابات قبلی .611

ارزیابی فرد از میزان دین داری خود .705

به فکر خود بودن .556

به فکر دیگران بودن .479

عضویت در احزاب و جناح ها .676

طرفداری از احزاب و جناح ها .789

عملکرد احزاب و جناح ها .719

ارزیابی از جناح ها برای اداره کشور .656

روش استخراج: مؤلفه های اصلی
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جدول شماره )۳( واریانس های تبيين شده توسط عوامل

عوامل مقادیر ویژه مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

کل
درصد 
واریانس

درصد 
تجمعی کل درصد

درصد 
تجمعی

1 5.474 21.055 21.055 3.422 13.162 13.162
2 2.698 10.377 31.432 2.758 10.608 23.770
3 2.101 8.082 39.514 2.273 8.741 32.511
4 1.664 6.400 45.914 1.863 7.166 39.676
5 1.237 4.756 50.671 1.787 6.874 46.550
6 1.078 4.148 54.818 1.774 6.822 53.373
7 1.048 4.032 58.850 1.424 5.477 58.850
8 .960 3.693 62.543
9 .942 3.624 66.167

10 .859 3.306 69.473
11 .808 3.109 72.582
12 .785 3.021 75.603
13 .722 2.778 78.381
14 .690 2.652 81.034
15 .622 2.391 83.425
16 .577 2.218 85.643
17 .519 1.996 87.639
18 .487 1.872 89.512
19 .478 1.839 91.351
20 .446 1.714 93.065
21 .386 1.484 94.549
22 .366 1.406 95.955
23 .325 1.251 97.206
24 .271 1.043 98.250
25 .241 .927 99.177
26 .214 .823 100.000

جدول شماره 4 تعداد عوامل استخراجی نهایی را با توجه به بارهای عاملی نشان می دهد. 
این جدول مبنای نام گذاری عوامل قرارگرفته است و با توجه به متغیرهایی که زیر یک عامل 

قرارگرفته اند هر عامل نام گذاری شده است.
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جدول )4( ماتریس عوامل چرخش یافته

متغیرها
عوامل

ارزیابی فرد از 
نظام و دولتمردان حزب گرایی

انتخابات 
قبلی و انگیزه 

سیاسی
منفعت طلبی جامعه پذیری تعهد دین

مناسب بودن دولتمردان 833.
مناسب بودن نظام 824.
پاسخ نظام به نیازها 800.

عمل دولتمردان در راستای منافع 
کشور 796.

طرفداری از احزاب و جناح ها 879.
عملکرد احزاب و جناح ها 834.

عضویت در احزاب و جناح ها 797.
ارزیابی از مناسب بودن احزاب و 

جناح ها برای اداره کشور 763.

تجربه فرد از انتخابات قبلی 701.
توجه نمایندگان قبلی به خواسته های 

فرد 646.

تأثیر انتخابات قبلی بر زندگی فرد 563.
انگیزه های سیاسی 511.

دسترسی به اطالعات
موقعیت اجتماعی 678.

منافع شخصی 662.
تعهد به فرد کاندیدا 528.

فکر خود
وظیفه 639.

اعتماد به کاندیدا 612.
تشویق دیگران به رأی دادن 544.

گمان منشأ خدمات بودن کاندیدا
تعهد به آرمان 641.
تعهد به قوم 550.

دین 782.
به فکر دیگران بودن 583.

مهارت

 روش استخراج مؤلفه های اصلی -   شیوه چرخش: واریماکس -  متوسط چرخش: 10 چرخش
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نمودار شماره 1 نمودار اسکری بیانگر تعداد عوامل استخراجی است. در این نمودار، 
تعداد عواملی که دارای و مقادیر ویژه نشان داده شده است. با کمک این جدول می توان تعداد 

عواملی را که مقدار ویژه آن ها 1 و باالتر از یک است )7 عامل( مالحظه نمود:

نمودار )۱( نمودار اسکری

عالوه بر این متغیرها که وارد تحلیل عاملی شدند و 7 عامل از آن ها استخراج شد سایر 
متغیرها )به دلیل اختالف در سطح و برای پرهیز از کاسته شدن دقت تحلیل( به شیوه منطقی 
و بر اساس تعریف نظری و عملیاتی زیر سه سازه )عامل( جمع بندی شدند که در جدول 

شماره 5 منعکس شده اند:
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جدول )5( سایر سازه ها

متغیرسازه

گروه های مرجع

خانواده
گروه دوستان

رأی دادن دیگران
الف- مقامات سیاسی کشور

ب- مقامات سیاسی محلی )استاندار، فرماندار، بخشدار و ...(
ب- بزرگان و معتمدین محلی

ج- دانشجویان
د- اساتید دانشگاه

ه- روحانیون وههای مرجع

طبقه اجتماعی- اقتصادی افراد

درآمد ماهیانه فرد
درآمد ماهیانه خانواده فرد

دارایی فرد
دارایی خانواده فرد

شغل فرد
شغل پدر فرد

میزان تحصیالت فرد
میزان تحصیالت پدر فرد
میزان تحصیالت مادر فرد

محل سکونت افرادویژگی های شخصی
قومیت، سن، جنست، تأهل

ارزیابی از اقوام

ارزیابی لر
ارزیابی ترک

ارزیابی بروجنی
ارزیابی سایر اقوام ساکن در منطقه

ب: متغیر وابسته: معیارهای انتخاب کاندیداها متغیر وابسته است. این معیارها عبارت اند 
از مجموعه ویژگی ها و خصایصی که یک کاندیدا دارد و این خصایص و ویژگی ها معیار 
رأی دادن مردم به او می شوند. این معیارها را می توان به 4 بعد سیاسی، اقتصادی- اجتماعی، 

فرهنگی و شخصی که هرکدام دارای مؤلفه های زیر می باشند، تقسیم بندی نمود:
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جدول )6( عملياتی سازی معيار انتخاب کاندیداها

مؤلفه هاابعادمتغیر

معیارهای انتخاب

تعلق و گرایش سیاسی و نفوذ سیاسیسیاسی

مـدرک، تـوان بیـان و میـزان دانـش، اعتقـادات فرهنگی
مذهبی، میزان اطالع از مشکالت منطقه

میـزان دارایـی، دسـت ودل باز و خـرج کننـده، اقتصادی – اجتماعی
موقعیت اجتماعی خود و خانواده

جنسـیت، قومیـت، ظاهـر، سـن، شـغل، محـل ویژگی های شخصی
سکونت

جامعه آماری: تمام مردم شهر بروجن که تا آخرین انتخابات مجلس شورای اسالمی 
باالتر از 18 سال و دارای حق رأی بودند، می باشند.

شيوه نمونه گيری: با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است

شيوه گردآوری اطالعات: شیوه گردآوری اطالعات برای آزمون فرضیه ها شیوه پرسشنامه ای 
می باشد و جهت تدوین چهارچوب نظری از شیوه اسناد و کتابخانه ای استفاده شده است.

تکنيک های تجزیه وتحليل اطالعات: برای آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل اطالعات از 
آماره های توصیفی )نمودارها، جداول توزیع فراوانی، آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی( 
 SPSS و ضرایب همبستگی مناسب، رگرسیون و آماره های استنباطی مناسب با کمک نرم افزار

استفاده خواهد شد

و  داوران  به  اعتبار  تعیین  برای  پرسشنامه  تحقیق  ابزار  اعتبار  برای  پایایی:  و  اعتبار 
متخصصین داده شد تا در خصوص انواع اعتبار پرسشنامه نظر دهند و برای سنجش پایایی از 

آلفای کرونباخ استفاده شده است آفای کرونباخ به دست آمده برابر با 0,84 بوده است.

تجزيه وتحلیل داده ها )يافته ها(.

در این بخش نخست به توصیف معیارهای انتخاب کاندیداها و سپس آزمون فرضیه های 
تحقیق پرداخته می شود.

توصیف معیارهای انتخاب کاندیدا: بر اساس یافته های مقاله 9,6 درصد از پاسخگویان 
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بیان داشته اند به کاندیدایی رأی می دهند که عضو جناح چپ، 17,6 درصد از پاسخگویان بیان 
داشته اند به کاندیدایی رأی می دهند که عضو جناح راست باشد. 34,5 درصد از پاسخگویان 
بیان داشته اند به کاندیدایی رأی می دهند که مستقل باشد و 32,4 درصد بیان کردند که جناح 
برای آن ها فرقی ندارد. 8,8 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند به کاندیدایی رأی می دهند که 
گرایش جناح چپ داشته باشد. 19,3 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند به کاندیدایی رأی 
می دهند که گرایش به جناح راست داشته باشد. 36,4 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند 
به کاندیدایی رأی می دهند که مستقل باشد و 28,6 درصد بیان کردند گرایش به جناح برای 

آن ها فرقی ندارد.

 3,2 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند بااهمیت نفوذ سیاسی کاماًل مخالف 4,8 مخالف و 
به ترتیب 14,4،39,0 و 36,1 بی تفاوت، موافق و کاماًل موافق بودند. 6,4 درصد از پاسخگویان 
بااهمیت مدرک تحصیلی کاماًل مخالف 6,7 درصد مخالف 15,0 و برای آن ها اهمیت مدرک 
تحصیلی فرقی نداشت، 32,4 موافق و 37,7 کاماًل موافق بودند. 1,6 درصد از پاسخگویان بیان 
داشته اند بااهمیت دانش و اطالعات کاماًل مخالف 2,7 درصد مخالف و 7,0، 32,6 و 54,8 
اهمیت دانش و اطالعات برای آن ها فرقی نداشت و 32,6 موافق بااهمیت دانش و اطالعات 
و 54,8 کاماًل موافق اند. در خصوص اهمیت اعتقادت مذهبی 3,5 درصد از پاسخگویان کاماًل 
مخالف 2,7 درصد از پاسخگویان مخالف و به ترتیب 16,0، 27,0 و 48,1 بیان داشته اند برای 
آن ها فرقی ندارد، موافق و کاماًل موافق اند. در رابطه بااهمیت آشنایی با مشکالت منطقه 2,1 
درصد از پاسخگویان بیان داشته اند کاماًل مخالف 3,2 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند با این 
گویه مخالف و به ترتیب 7,2، 25,4 و 59,6 بیان داشته اند برای آن ها فرقی ندارد، موافق و کاماًل 
موافق اند. در خصوص اهمیت میزان دارایی و اموال 26,7 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند 
کاماًل مخالف 25,4 درصد آر پاسخگویان بیان داشته اند مخالف و به ترتیب 27,5، 11,5 و 6,4 
بیان داشته اند برای آن ها فرقی ندارد، موافق و کاماًل موافق اند. در اهمیت دست ودل باز بودن 
34,2 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند با این کاماًل مخالف 25,1 درصد از پاسخگویان بیان 
داشته اند مخالف و به ترتیب 20,6، 10,4 و 6,7 بیان داشته اند برای آن ها فرقی ندارد، موافق 
و کاماًل موافق اند. در زمینه موقعیت اجتماعی 8,6 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند کاماًل 
مخالف 8,6 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند مخالف و به ترتیب 22,2، 35,3 و 23,0 بیان 
داشته اند برای آن ها فرقی ندارد، موافق و کاماًل موافق اند. در خصوص اهمیت موقعیت اجتماعی 
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خانواده 12,6 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند کاماًل مخالف 11,8 درصد از پاسخگویان بیان 
داشته اند مخالف و به ترتیب 32,6، 25,9 و 14,2 بیان داشته اند برای آن ها فرقی ندارد، موافق 
و کاماًل موافق اند. در ارتباط بااهمیت مطلوب ارزیابی نمودن طرفداران کاندیدا 8,8 درصد از 
پاسخگویان بیان داشته اند کاماًل مخالف 5,1 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند مخالف و به 
ترتیب 23,5، 36,1 و 25,1 بیان داشته اند برای آن ها فرقی ندارد، موافق و کاماًل موافق اند. در 
زمینه اهمیت محل سکونت 11,8 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند کاماًل مخالف 9,6 درصد 
از پاسخگویان بیان داشته اند گویه مخالف و به ترتیب 36,9، 19,8 و 19,5 بیان داشته اند برای 
آن ها فرقی ندارد، موافق و کاماًل موافق اند. در خصوص اهمیت قومیت کاندیدا 15,2 درصد از 
پاسخگویان بیان داشته اند کاماًل مخالف 12,3 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند مخالف و به 
ترتیب 42,8، 15,8 و 12,3 بیان داشته اند برای آن ها فرقی ندارد، موافق و کاماًل موافق اند. در 
زمینه اهمیت آراستگی ظاهر کاندیدا 15,5 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند کاماًل مخالف 
9,1 درصد آر پاسخگویان بیان داشته اند مخالف و به ترتیب 34,5، 24,9 و 12,8 بیان داشته اند 
بودن  اهمیت هم منطقه ای  ندارد، موافق و کاماًل موافق اند. در خصوص  برای آن ها فرقی 
کاندیدا 11,5 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند کاماًل مخالف 8,6 درصد آر پاسخگویان بیان 
داشته اند گویه مخالف و به ترتیب 42,5، 21,1 و 13,6 بیان داشته اند برای آن ها فرقی ندارد، 
موافق و کاماًل موافق اند. در زمینه اهمیت سن کاندیدا 38,5 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند 
که کاندیداهای جوان تر و 19,0 درصد آر پاسخگویان بیان داشته اند کاندیداهای مسن تر را 
مناسب تر می دانند و 41,4 درصد بیان کرده اند جوان و مسن بودن کاندیدا برای آن ها اهمیتی 
ندارد. در خصوص مهم بودن سوابق شغلی 4,0 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند که سوابق 
شغلی کاندیدا اصاًل اهمیتی ندارد 4,5 درصد بیان داشته اند کم و به ترتیب 22,7، 34,5 و 31,3 
درصد به ترتیب اهمیت سوابق شغلی کاندیدا را متوسط، زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده اند. 
در زمینه اهمیت جنسیت 37,2 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند که کاندیداهای مرد و 10,4 
درصد از پاسخگویان بیان داشته اند کاندیداهای زن را مناسب تر می دانند و 50,0 درصد بیان 
کرده اند زن و مرد بودن کاندیدا برای آن ها فرقی ندارد. همچنین، 9,9 درصد از پاسخگویان 
بیان داشته اند که کاندیداهای ترک و 11,2 درصد آر پاسخگویان بیان داشته اند کاندیداهای لر 
و 16,0 درصد از پاسخگویان بیان داشته اند کاندیدا از سایر اقوام را مناسب تر می دانند و برای 

51,1 درصد پاسخگویان قومیت کاندیدا فاقد اهمیت ارزیابی شد.



ی 16(، زمستان 1400
ل چهارم، شماره چهارم )پیاپ

ی ایران، سا
ی سیاس

ی( جامعه شناس
ی ـ پژوهش

ی )مقاله علم
فصلنامه علم

94

آزمون فرضیه ها و برازش مدل: برای برازش مدل و آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند 
متغیره استفاده شده است. برای این کار تمام متغیرهای مستقل )به جز متغیرهای جمعیتی که وارد 
معادله رگرسیون جداگانه ای شده اند( یکجا وارد معادله رگرسیون شدند تا برآیند تأثیر متغیرها 
بر همدیگر در اثرگذاری بر متغیر وابسته لحاظ شود. بر اساس نتایج حاصله از رگرسیون: میزان 
R ضریب همبستگی چندگانه که بیانگر شدت همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته 
است 0,632 می باشد و میزان R2 برابر با 0,388 که داللت بر میزان واریانس تبیین شده متغیر 
وابسته توسط متغیرهای مستقل دارد 0 جدول شماره )7( بر اساس جدول آنوا )جدول شماره 
8( سطح معنی داری معادله رگرسیون صفر می باشد که بر این موضوع داللت دارد که می توان 

نتایج حاصله را با اطمینان بیش از 99 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.

بر اساس نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره، برای آزمون فرضیه ها نتایج زیر حاصل شده 
است )جدول شماره 9(:

فرضیه 1: طبقه اجتماعی- اقتصادی بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای 
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

با توجه به خروجی رگرسیون چند متغیره که بتای آن-.088 تی آن-1,840 و سطح 
معنی داری آن.067 مقداری باالتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع نمی شود. لذا 
می توان مدعی شد که طبقه اجتماعی- اقتصادی مردم شهرستان بروجن بر معیارهای مردم 
شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری ندارد و مردم بر 

اساس گرایشات و خصایص طبقاتی رأی نمی دهند.

فرضیه 2: ارزیابی مردم از اقوام دیگر بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای 
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

با توجه به خروجی رگرسیون چند متغیره که بتای آن-.102، تی آن-2,015 و سطح 
معنی داری آن.045 کمتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع می شود. لذا می توان مدعی 
شد که ارزیابی مردم شهرستان بروجن از سایر اقوام بر رأی دادن آن ها تأثیر معناداری دارد و 

رأی دادن مردم متأثر از ارزیابی شان از سایر اقوام است.

فرضیه 3: ارزیابی مردم از نظام بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای 
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.
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آن 2,449 و سطح  تی  آن.1240،  بتای  که  متغیره  به خروجی رگرسیون چند  توجه  با 
معنی داری آن.015 کمتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع می شود. لذا می توان مدعی 
شد که ارزیابی مردم شهرستان بروجن از دولتمردان و نظام سیاسی کشور بر رأی دادن آن ها تأثیر 

معناداری دارد و رأی دادن مردم متأثر از ارزیابی شان از دولتمردان و نظام سیاسی کشور است.

فرضیه 4: حزب گرایی مردم معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس 
شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

و سطح  آن 3,774  تی  آن179،  بتای  که  متغیره  چند  رگرسیون  به خروجی  توجه  با 
معنی داری آن.000 کمتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع می شود. لذا می توان مدعی 
شد که حزب گرایی شهرستان بروجن بر رأی دادن آن ها تأثیر معناداری دارد و رأی دادن مردم 

متأثر از حزب گرایی شان است.

فرضیه 5: انتخاب قبلی بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس 
شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

آن 2,027 و سطح  تی  آن.101،  بتای  که  متغیره  به خروجی رگرسیون چند  توجه  با 
معنی داری آن.044 که کمتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع می شود. لذا می توان 
مدعی شد که انتخابات قبلی شهرستان بروجن بر الگوی رأی دادن آن ها تأثیر معناداری دارد 

و رأی دادن مردم متأثر از انتخابات قبلی است.

انتخاب کاندیداهای  فرضیه 6: میزان منفعت طلبی بر معیارهای مردم شهر بروجن در 
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

و سطح  آن 2,082  تی  آن103،  بتای  که  متغیره  چند  رگرسیون  به خروجی  توجه  با 
معنی داری آن.038 که کمتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع می شود. لذا می توان 
مدعی شد که میزان منفعت طلبی مردم شهرستان بروجن بر رأی دادن آن ها تأثیر معناداری دارد 

و رأی دادن مردم متأثر از میزان منفعت طلبی آن ها است.

فرضیه 7: میزان جامعه پذیری بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای 
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.
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با توجه به خروجی رگرسیون چند متغیره که بتای آن026، تی آن.542 و سطح معنی داری 
آن.588 که بیشتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع نمی شود. لذا می توان مدعی شد 
که میزان جامعه پذیری مردم شهرستان بروجن بر الگوی رأی دادن آن ها تأثیر معناداری ندارد 

و الگوی رأی دادن مردم متأثر از میزان جامعه پذیری آن ها نیست.

فرضیه 8: تعهد بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس شورای 
اسالمی تأثیر معناداری دارد.

با توجه به خروجی رگرسیون چند متغیره که بتای آن.029، تی آن.615 و سطح معنی داری 
آن.539 که بیشتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع نمی شود. لذا می توان مدعی شد 
که تعهد مردم شهرستان بروجن بر رأی دادن آن ها تأثیر معناداری ندارد و الگوی رأی دادن 

مردم متأثر از تعهد آن ها نیست.

فرضیه 9: میزان دین داری بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس 
شورای اسالمی معناداری دارد.

بتای آن086، تی آن 1,807 و سطح  متغیره که  به خروجی رگرسیون چند  با توجه   
معنی داری آن.072 که بیشتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع نمی شود. لذا می توان 
مدعی شد که میزان دین داری مردم شهرستان بروجن بر رأی دادن آن ها تأثیر معناداری ندارد 

و رأی دادن مردم متأثر از میزان دین داری آن ها نیست.

کاندیداهای  انتخاب  در  بروجن  مردم شهر  معیارهای  بر  فرضیه 10: گروه های مرجع 
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

و سطح  آن 2,130  تی  آن113،  بتای  که  متغیره  چند  رگرسیون  به خروجی  توجه  با 
معنی داری آن.034 که کمتر از 0,05 است این فرضیه مورد تأیید واقع می شود. لذا، می توان 
مدعی شد که گروه های مرجع بر رأی دادن آن ها تأثیر معناداری دارد و رأی دادن مردم متأثر 

از میزان جامعه پذیری آن ها است.

R ۲و R :7 جدول شماره

مدل R R2 R تعدیل شده 2 خطای استاندارد

1 .623 .388 .364 6.90857
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جدول شماره 8: آنوا

مدل ع  مجمـو
مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F مقدار سـطح 

معنی داری

رگرسیون 8415.591 11 765.054 16.029 .000

باقیمانده ها
13268.491 278 47.728

کل
21684.083 289

جدول شماره 9: ضرایب رگرسيون

مدل B

یـب  ا ضر
غیراستاندارد

یـب  ا ضر
استانداردشده

تی ی سطح معنی داری خطـا
استاندارد بتا

مقدار ثابت 50.619 2.124 23.835 .000

طبقه اجتماعی- اقتصادی -2.008 1.091 -.088 -1.840 .067

ارزیابی از اقوام دیگر -.234 .116 -.102 -2.015 .045

از  فـرد  )ارزیابـی   1 عامـل 
دولتمردان و نظام(

1.066 .435 .124 2.449 .015

عامل 2)حزب گرایی( 1.537 .407 .179 3.774 .000

عامل 3)انتخابات قبلی( .871 .430 .101 2.027 .044

عامل 4)منفعت طلبی( .895 .430 .103 2.082 .038

عامل 5)جامعه پذیری( .225 .416 .026 .542 .588

عامل 6)تعهد( .244 .396 .029 .615 .539

734. عامل 7 )دین( .406 .086 1.807 .072

گروه های مرجع 1.195 .561 .113 2.130 .034
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متغیر وابسته معیارهای انتخاب کانديداها

فرضیه 11: متغیرهای جمعیتی بر معیارهای مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای 
مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارد.

متغیرهای جمعیتی )قومیت پاسخگو، جنسیت پاسخگو، تأهل، محل سکونت و سن 
پاسخگو( جداگانه وارد تحلیل رگرسیون شدند.

بر اساس نتایج حاصله از رگرسیون: میزان R ضریب همبستگی چندگانه که بیانگر شدت 
همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است.180 می باشد و میزان R2 برابر با.032 
که داللت بر میزان واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل دارد )جدول 
شماره 10(. بر اساس جدول آنوا )شماره 11( سطح معنی داری معادله رگرسیون.033 می باشد 
که بر این موضوع داللت دارد که نمی توان نتایج حاصله را به جامعه آماری تعمیم داد و 
به عبارت دیگر متغیرهای جمعیتی تأثیر معناداری برای معیارهای رأی دهی مردم شهرستان 
با توجه به سطوح معنی داری تک تک متغیرها در جدول  این موضوع  بروجن ندارند که 

ضرایب رگرسیون جدول )12( که همگی باالتر از 0,05 هستند کاماًل مشهود است.

R ۲و R )۱0( جدول

مدل R 2 R R تعدیل شده 2 خطای استاندارد

1 .180 .032 .019 7.60278

Anova :۱۱ جدول شماره

مدل ع  مجمـو
مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F مقدار سـطح 

معنی داری

رگرسیون 712.384 5 142.477 2.465 .033

باقیمانده ها
21271.207 368 57.802

کل
21983.591 373
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جدول شماره ۱۲: ضرایب رگرسيون

مدل B
ضرایب غیراستاندارد ضرایب استانداردشده

تی سطح معنی داری
خطای استاندارد بتا

مقدار ثابت 46.118 2.332 19.776 .000

سـکونت  محـل 
پاسخگو

-.029 .137 -.011 -.210 .834

سن پاسخگو .078 .045 .106 1.741 .082

جنسیت پاسخگو( 1.330 .861 .086 1.544 .123

تأهـل  وضعیـت 
پاسخگو

-.554 .762 -.042 -.727 .468

قومیت پاسخگو -.348 .394 -.047 -.883 .378

با توجه به مقادیر ستون B خروجی SPSS، معادله رگرسیون برای فرضیه های تأییدشده 
فوق را به می توان به شرح زیر نوشت:

که اگر اثر متغیرهای مستقل واردشده در معادله را ثابت نگه داریم، میانگین معیارهای 
رأی دهی مردم شهرستان بروجن معادل 50,61 خواهد بود. به ازای یک واحد افزایش یا تغییر 
در میزان ارزیابی فرد از سایر اقوام به اندازه 0/234 - واحد کاهش یا تغییر منفی در رأی دهی 
مردم ایجاد می شود. و به ازای یک واحد تغییر در متغیرهای ارزیابی فرد از دولتمردان و نظام، 
حزب گرایی، انتخابات قبلی، منفعت طلبی، گروهای مرجع، به ترتیب 1,066،1,537،.871، 

895.، 1,195، واحد تغییر در رأی دهی مردم شهرستان بروجن قابل پیش بینی است.
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مدل نهایی تحقيق

7. نتیجه گیری

هدف مقاله، حاضر تبیین جامعه شناختی معیارهای انتخاب کاندیداها و عوامل مؤثر بر آن 
در شهرستان بروجن بود. در راستای هدف تحقیق 2 سؤال: 1- معیارهای مردم شهر بروجن 
در انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسالمی کدام اند؟ 2- متغیرهای تأثیرگذار بر معیارهای 
مردم شهر بروجن در انتخاب کاندیداهای مجلس شورای اسالمی کدام اند؟ طرح شد و برای 
پاسخگویی به دو سؤال مطرح شده، پس از مطالعه دیدگاه های مختلف، تعدادی زیادی متغیر 
شناسایی شد. سپس این متغیرها توسط تحلیل عاملی به 11 عامل تقلیل پیدا کردند. با توجه به 
این 11 عامل 11 فرضیه مطرح گردید. پس از بررسی معیارهای انتخاب نمایندگان، فرضیه ها 

با روش رگرسیون چند متغیره مورد آزمون واقع شدند.

برای بررسی معیارهای انتخاب کاندیداها، این معیارها در چهار بعد سیاسی، اجتماعی- 
اقتصادی، فرهنگی و شخصی بررسی شد. در بعد سیاسی، مردم به کاندیداهایی که ازنظر 
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عضویت به جناح ها و گرایش به هیچ حزبی نداشته باشد و همچنین دارای نفوذ سیاسی باالی 
باشند، گرایش بیشتری دارند.

در بعد فرهنگی، مردم بیشتر به کاندیدایی گرایش دارند که دارای تحصیالت و دانش و 
اطالعات باال و همچنین دارای اعتقادات مذهبی و آشنا با منطقه باشد.

در بعد اجتماعی- اقتصادی، دارایی کاندیدا و هزینه های تبلیغاتی باال کاندیدا اهمیتی برای 
مردم نداشته است، اّما موقعیت اجتماعی برتر کاندیدا و هم چنین موقعیت اجتماعی خانواده 

کاندیدا و شخصیت طرفداران کاندیدا برای مردم شایان اهمیت بود.

در بعد شخصی، نخست سوابق شغلی کاندیدا اهمیت زیادی در نزد رأی دهندگان دارد و 
سپس ظاهر آراسته کاندیدا و هم منطقه ای بودن کاندیدا نسبتاً مهم بوده است. اهمیت سکونت 
کاندیدا در منطقه و هم قومی بودن کاندیدا با رأی دهندگان در حد متوسطی است. جنسیت 
و سن کاندیدا و تعلقات قومی کاندیدا نسبتاً بی اهمیت دانسته شده اند. بااین وجود کاندیدای 
مرد نسبت به کاندیدای زن و کاندیدای جوان نسبت به کاندیدای مسن در اولویت رأی دهی 
بوده است. در خصوص مناسب بودن قومیت های برای نمایندگی مجلس )هرچند بیش از 51 
درصد بیان داشتند فرقی نمی کند(، بروجنی ها در اولویت و سپس به ترتیب لرها و ترک ها در 
مرتبه بعدی قرار داشته اند و دلیل اولویت باالتر بودن درصد اولویت بروجنی ها در این بوده 
است که بیشترین ساکنین شهر خود بروجنی ها هستند و این تأییدکننده اهمیت قومیت و رأی 

دادن بر اساس قومیت در این گروه است.

 با استفاده از رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش Enter مورد آزمون واقع شدند 
که تأثیر 6 عامل مورد تأیید واقع شدند. عامل حزب گرایی با مقدار بتای 1/537 بیشترین 
سهم را در تبیین معیارهای رأی دهی مردم داشته است به این معنا آن هایی که جهت گیری 
حزبی داشتند این جهت گیری تأثیر باالیی بر معیارهای رأی دهی آن ها داشت. نتیجه حاضر 
در راستای چارچوب نظری می باشد و همسو با یافته های پژوهش شهیدی نیا )1397( است.

 متغیر گروه های مرجع با مقدار بتای 1/195 بیشترین سهم را پس از متغیر حزب گرایی 
در تبیین معیارهای انتخاب کاندیداها و رأی دهی مردم شهرستان بروجن داشته است. این 
همبستگی مستقیم و معنادار می باشد. از میان گروه های مرجع خانواده، مقامات سیاسی کشور، 
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اساتید دانشگاه، روحانیون و معّلمان تأثیر نسبتاً بیشتری نسبت به سایر گروه ها داشته اند. این 
یافته در تأیید چارچوب نظری است و همسو با نتایج پژوهش شهیدی نیا )1397( است که 

نشان می دهد؛ گروه های حمایت کننده و گروه گرایی بر رفتار سیاسی و مشارکت تأثیر دارد.

سپس متغیر ارزیابی فرد از دولت مردان و نظام با مقدار بتای 1/066 بیشترین سهم را در 
تبیین معیارهای رأی دهی مردم داشته است که این همبستگی نیز مستقیم و معنادار است. این 
همبستگی مستقیم ناشی از میزان رضایت مندی مردم از نظام و دولت مردان کشور می باشد. 
این تأثیر با رفع محرومیت ها و مشکالت منطقه می تواند بیشتر شود. در این راستا یافته های 
مقاله، نتایج پژوهش درزی )1382( را تأیید کرده که عنوان می کند مهم ترین عامل مشارکت 
سیاسی پایبندی به ارزش های نظام است، همچنین بر اساس چارچوب نظری قابل بیان است.

متغیر منفعت طلبی با مقدار بتای 0/895 پس از متغیرهای بیان شده، بیشترین سهم را در 
تبیین معیارهای رأی دهی مردم داشته است. این همبستگی مستقیم و معنادار می باشد. به نظر 
می رسد کسب منزلت های باالتر اجتماعی به نوبه خود در فرد احساس توانایی و نگرش های 
معطوف به تأثیر نهادن به تصمیم گیری های دستگاهی عمومی را ایجاد می کند و این عوامل 
ذهنی درمجموع می تواند، مشوق مشارکت در رأی دهی و فعالیت های سیاسی باشد. این یافته، 
توسط چارچوب نظری تحقیق قابل تبیین بوده و همسو با نتایج شهیدی نیا )1397( است که 
نشان داده است؛ وعده های اقتصادی، رفاهی نامزدها در گرایش رأی دهندگان مؤثر می باشد 
همچنین با نتایج یافته های درزی )1382( همسو است که عنوان می کند؛ توجه به نیازهای 

اقتصادی و منفعت مالی را بیشترین تأثیر در رفتار رأی دهندگان دارد.

انتخابات قبلی با مقدار بتای 0/871 پس از منفعت طلبی بیشترین سهم را در تبیین معیارهای 
رأی دهی مردم داشته است. این همبستگی نیز مستقیم و معنادار می باشد. می توان نگرش مردم 
را نسبت به انتخابات قبلی را با تغییر هدف های مادی و اقتصادی به هدف های معنوی و 
ذهنی تغییر داد. به گونه ای که مثبت بودن انتخابات قبلی را تنها با رفع شدن مشکالت اقتصادی 
منطقه ارزیابی نکنند. این یافته، ضمن تأیید چارچوب نظری با نتایج پژوهش لیپست و دوز 
)1373( ناهم سو بوده که بیان می دارد کمترین تأثیر در میزان مشارکت را عملکرد نمایندگان 

پیشین دارند.
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 متغیر دیگر دارای تأثیر بر معیارهای انتخاب کاندیدا و رأی دهی مردم شهرستان بروجن، 
متغیر ارزیابی اقوام دیگر با مقدار بتای 0/234- است که همبستگی معکوس و معنادار می باشد. 
با توّجه به این که جامعه مورد پرسش، منطقه ای در حال گذار می باشد که در آن قوم گرایی ها و 
تعصبات قومی رو به کاهش می گذارد و بیشتر توّجه مردم متوجه شایستگی های فردی است، 
پس طبیعی است که این همبستگی معکوس و معنادار باشد. این یافته، ضمن تأیید چارچوب 

نظری، با یافته های پژوهش شهیدی نیا )1397( و لیپست و دوز )1373( همسو است.

طبقه اجتماعی- اقتصادی مردم شهرستان بروجن بر معیارهای مردم شهر بروجن در 
انتخاب کاندیدهای مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری ندارد و مردم بر اساس گرایشات و 
خصایص طبقاتی رأی نمی دهند. این یافته برخالف چارچوب نظری است و با نتایج حاصل 

از پژوهش شهیدی نیا )1397(، صائبی )1394( و لیپست و دوز )1373( ناهم سو می باشد.

متغیرهای جمعیتی تأثیر معناداری برای معیارهای رأی دهی مردم شهرستان بروجن ندارند 
این یافته، برخالف چارچوب نظری تحقیق است، همچنین ناهم سو با یافته های لیپست و 
دوز )1373( است که نشان می دهند؛ جنسیت، سن، نوع شغل، نژاد و... بر مشارکت سیاسی 

تأثیرگذار است.

همچنین بر اساس یافته ها، میزان دین داری مردم شهرستان بروجن بر رأی دادن آن ها 
تأثیر معناداری ندارد و رأی دادن مردم متأثر از میزان دین داری آن ها نیست. نتایج حاضر 
مؤید چارچوب نظری پژوهش نیست و عدم همسویی را با یافته های پژوهش لیپست و دوز 
)1373( نشان می دهد؛ که بیان می دارند باورهای مذهبی بر مشارکت سیاسی تأثیرگذار است.

پی نوشت

1. douz
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