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Abstract 

Introduction: Elections are a tool by which the will of citizens can be intervened in the formation 

of political institutions and the appointment of a person in charge of exercising political authority. 

Elections are a social and cultural phenomenon that ultimately has a political output. It is one of 

the main elements of democratic systems and an integral part of democracy. Election competition 

is the main tool that forces government officials to be accountable to the people and accept their 

oversight. Objective: To investigate the factors affecting the electoral behaviors of individuals in 

the presidential election of Shirvan. In order to collect information, a researcher-made 

questionnaire was used, and data analysis and correlation coefficient and regression were used. 

Results: According to the results, it has been confirmed that there is a relationship between trust, 

religiosity, social and economic status and electoral behavior. It has also been confirmed that there 

is no significant relationship between political powerlessness and electoral behavior. Conclusion: 

Factors affecting electoral behavior in Shirvan include trust, religiosity, social and economic 

status. 
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 انتخابات  انتخاباتی افراد در بررسی عوامل موثر بر رفتار

 ریاست جمهوری شهرشیروان

 1آبادیابراهیم صالح  

 2علیرضا قربانی 

 3طاهره سلیمی امان آباد 

 

 چکیده

نهادهای سیاسي و بوجود آوردن توان اراده شهروندان را در شود  ه آن ميطسااست كه بووسیله ای انتخابات 

كه در نهایت ای اجتماعي و فرهنگي است انتخابات پدیده داد. مورد توجه قراری اقتدار سیاسي مجرتعیین 

ناپذیر ساالر و بخش جدایيهای مردمسیستم دهنده  تشکیل بنیادی وجوهیکي از  و سیاسي داردبروندادی 

 چاردولتي را ناكارگزاران است كه  وسیله ایترین ، عمدهيانتخاباتهای  آید. رقابتبه شمار مي مردم ساالری

انتخاباتي  رفتاره عوامل موثر بر هدف: مطالع.نماید به نظارت آنها ميقبول مردم و  مواجه باگویي در  به پاسخ

باشد، حجم مي یابي از نوع پیمایشيپژوهش زمینه روش:انتخابات ریاست جمهوری شهر شیروان بود. افراد در

آوری اطالعات ای بوده است. به منظور جمعای چندمرحلهگیری از نوع خوشهنفر و روش نمونه 183نمونه 

 ها از ضریب همبستگي و رگرسیون استفاده شده است.داده برای آنالیز، ساخته استفاده شدهاز پرسشنامه محقق

طبق نتایج بدست آمده تأیید شده است كه بین اعتماد، دینداری، پایگاه اجتماعي و اقتصادی و رفتار  ها:یافته

انتخاباتي رابطه وجود دارد. هم چنین تایید شده است كه بین بي قدرتي سیاسي و رفتار انتخاباتي رابطه معنادار 

شیروان شامل اعتماد، دینداری، پایگاه  وجود ندارد. نتیجه: عوامل تاثیر گذار بر رفتار انتخاباتي در شهر

  اجتماعي و اقتصادی است.

 رفتارانتخاباتي، ریاست جمهوری، اعتماد، دینداری، شیروان :کلیدی کلمات
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 مقدمه

برگزیده بوسیله آن ماموران دولت توسط مردم ، انتخابات است كه اصل سیستم های مردم ساالرترین اساسي

 مي گردند.

در تمامي كشورهای جهان كه مدعي مردم ساالری هستند تالش مي نمایند در سیستم اداره كشورشان به شیوه 

مطلوبي انتخابات را مدیریت نمایند. حضور مردم در صحنه های اجتماعي و سیاسي جهت تصمیم گیری از 

عتماد مردم به حاكمیت و منتخبین شان مي عناصر یک سیستم دیني و سیاسي مناسب است كه منعکس كننده ا

باشد، بدون شک عقب نشیني و انزوای مردم در صحنه های گوناگون موجب افزایش مشکالت را رقم خواهد 

گرفته تا ریاسـت جمهـوری، مجلـس مقام معظم رهبری از دستگاه ها و  افراداسالمي همه حاكمیت در زد.   

 (.31: 3133محمدی، عابدی، غفوری،و شوراها متکي به رأی مردم هستند )

های بنیادی ای اجتماعي و فرهنگي است كه در نهایت بروندادی سیاسي دارد. یکي از عنصرانتخابات پدیده

رقابت در انتخابات،  مردم ساالری قلمداد مي گردد.ناپذیر انفکاکو بخش  دموكراتیکهای دهنده نظامشکل

كند. ميان آن وارسيمردم و پذیرش به  مواجه بابه پاسخگویي در چار ارا ن حاكمانی است كه وسیله ترین مهم

 فخاری، )اكبری وبه شکلي نمایشگر خواست پنهان مردم كه آن را به نمایش مي گذارد در حالي كه انتخابات 

7231326.) 

و های مهم مشاركت سیاسي در هر كشور شركت مردم آن كشور در انتخابات رسمي یکي از سطوح و عرصه

تعیین شده از سوی نظام حاكم است. اهمیت مقبولیت نظام و یا مشروعیت آن سبب شده است كه محور 

اغلب آن بر مشاركت انتخاباتي بچربد، دلیل واضح این امر را هم مي توان در اهمیت دادن به انتخابات 

نیای كنوني تقریبا در درجوامع مختلف دانست امر به گونه ای ست كه مي توان زندگي سیاسي شهروندان در د

انتخابات خالصه مي شود. ازطرفي انتخابات در هركشوری به مثابه آزمون بزرگ مشروعیت نظام حاكم به 

سیاسي، جغرافیای علوم چون شمار مي رود و از سوی دیگر انتخابات موضوع مطالعه علوم مختلفي هم

هرچند برآیند كلي این مطالعات در چند دهه سیاسي، روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي قرارگرفته است، 

اخیر به نتایج و آرای كم و بیش متفاوت منتهي شده و ارائه صورتبندی منسجم از این پدیده را دشوار ساخته 

برای مشاركت مردم در عرصه بستر مناسبي انقالب اسالمي استقرار است، كشور ایران نیز بخصوص پس از 

سیاسي و در فرایند تصمیم گیری سیاست گزاری و اداره جامعه فراهم نموده  ویژه در عرصههای گوناگون به

است، به همین لحاظ از موضوع فوق مستثني نیست. از آنجا كه بطور متوسط هرساله یک انتخابات در این 

كشور برگزارمي شود لذا اهمیت بررسي آراء در انتخابات كشور برای برنامه ریزی آتي بركسي پوشیده نیست) 

 (.3: 1322خواجه نیاز آبادی،

حق رای عموم مردم در انتخابات نتیجه نهادی شدن مشاركت سیاسي در جامعه است، و امروزه در بیشتر نقاط 

 (.13: 1337)سلطاني،  دنیا به عنوان اساسي ترین موضوع در سیستم های مردم ساالر تبدیل شده

ی اصلي جامعه شناسي انتخابات مي باشد كه صاحب در این میان بررسي رفتار انتخاباتي یکي  ازمولفه ها

نظران و پژوهشگران خصوصا در غرب توانستند الگوها و نظریه های متعددی از این رفتارها را در زمینه های 

از دید جامعه شناسي سیاسي، رفتار انتخاباتي  .ارائه دهند يجامعه شناسو اقتصاد سیاسي ، روانشناسي سیاسي

متعین قدرت است و  وظایفشرایط اجتماعي بر از ر متاثساختي و  ،گروهي باطاتارتعضویت و نتیجه 
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نگرش از زاویه  شودمي را  سیاسيعمل به سانه جامعه شنا دید. توضیح داده مي شود منظر الگوهای آن از این

سي سیاتوان و حاكمیت با اقتصادی اجتماعي روابط حزبي و رابطه یابي پایگاه اجتماعي جمعي و مشاركت 

پیگیری كرد. رفتار انتخاباتي از دید اقتصاد سیاسي، بر پایه  الگوهای عاقالنه كرداری و رفتار گزینش سیاسي، 

و وابسته آزادی اراده و انتخاب انساني است. از این منظر، رای دهندگان غالبا متمركز سخنان، ایده ها و برنامه 

طقي و مناسب منجر گردد و بیشتر دنبال انتخابي هستند های كاندیداهای انتخابي هستند تا به یک انتخاب من

كه سود بیشتری برای شان به ارمغان بیاورد، به عبارت دیگر انتخاب با در نظر گرفتن سود و زیان و عقالنیت 

اتفاق مي افتد. انتخاب كنندگان در انتخابات در صورتي احساس نمایند در این معامله سیاسي متضرر شدند 

 (.1-2: 1326ا به هم زده و در دوره بعدی كاندیداهای انتخابي را انتخاب نمي كنند )دارابي، این معامله ر

شش دهه است كه رفتار انتخاباتي مردم به صورت جدی و علمي از نگاه جامعه شناختي مورد بررسي قرار مي 

و ایتالیا كه مردم ساالری و گیرد. عمده تحقیقات در این زمینه در آمریکا و هم چنین فرانسه، انگلستان، آلمان 

مدنیت در آن ها استقرار یافته، دولت ها و احزاب با جدیت به تحقیق در این زمینه پرداخته اند. تا بتوانند بر 

اساس شرایط اجتماع و رفتار انتخاباتي مردم برنامه ریزی كنند. پژوهش و بررسي رفتار انتخاباتي مردم در 

ه و عمق مطالعه در این زمینه بستگي  به پیشینه و عمق مدنیت هر جامعه ایران نسبتا نو مي باشد. پیشین

 (.231333دارد)دارابي،

پژوهش های مربوط به رفتارهای انتخاباتي، از روندهای بسیار با اهمیت است كه نقشي مهمي در توسعه 

انتخاباتي زماني به  اوج های مرتبط با رفتار گرایشات رفتارگرا در علوم سیاسي ایفا نموده است. تاثیر بررسي

(. به شکلي كه 1131337خود رسیده كه علم سیاست را مترادف با رفتار انتخاباتي برداشت مي نمودند)اكبری،

به خصوص در آمریکا مشغول تخصصي نمودن این  1291شناسان و محققان كه در دهه بخشي از جامعه

یگانه سوژه مهم جهت مطالعه تلقي مي دهندگان را رشته بودند، سیاست انتخاباتي و رفتار رای

 (.1،3131331نمودند)نش

امروزه رفتار انتخاباتي یکي از موضوعات مهم در علم جامعه شناسي سیاسي است. تجربه های زیاد انتخابات 

در كشورهای توسعه یافته به ویژه غربي بسیاری از محققان را به مطالعه تحوالت مربوطه به این حوزه متوجه 

 (.1326گردانیده )مذنب و  محمد جاني، 

های گوناگوني به خصوص در خارج از ایران انجام یافته است كه در ارتباط با رفتارهای انتخاباتي پژوهش

 3كو (، گیمپل  و تام2119) 2منعکس كننده تاثیر این عامل بر جریانات انتخاباتي است، نوریس و متز

(، 2111) 7، انصلوبه و ایوانگار(1221)6جیمز وسکرت  (،2113) 5(، مکنزی2112) 4(، برانتون2114)

ک و نو (1229) 2ناردوللي  (، 2119)1(،كریس لیک2111)9(، كوتلرو بركویتز2111و نوریس) 8اینگلهارت
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 های نیز انجام شده است. در داخل كشور نیز پژوهش (2111)4(، وانتچکون1237) 3لئومن

(، كشاورز، رباني 1332فرد)(، پیشگاهي1331بصیری و شادی وند) (،1372نیا)شهیدی (،1339)مقصودی)

 (.1321فرد )(، تاجدوزیان و پیشگاهي1333فرد)الشکي و پیشگامي(، بایي1324) و یزدخواستي

در حال حاضر مطالعه رفتارهای انتخاباتي فعالیت علمي محسوب مي گردد. بررسي صحیح رفتارهای 

س موفقیت افراد سیاسي و گروه ها در انتخابات، بستگي به آشنایي نظرات و انتخاباتي و بعالوه  بررسي شان

در این حوزه است، به این دلیل كه این روزها  ایستارهای علمي و نیز بهره گیری از تکنولوژیکي و رسانه

پرداختن به جامعه شناسي سیاسي رقابت های انتخاباتي با روش های قدیمي امکان پذیر نیست مگر اینکه 

رقابتي در میان نباشد و آنچه در میدان انتخابات عرضه مي شود فقط ظاهرو صورتي باشد از شرایط انتخاباتي، 

(. بنابراین مي توان با آگاهي از 1131333امکان مطالعه رفتارهای انتخاباتي مردم وجود نخواهد داشت )دارابي،

از برخي یافته های آنان به آنالیز كاملتری از رفتار مدل ها و بررسي های ارائه شده در سایر نقاط دنیا  استفاده 

مردم در انتخابات بدست آورد. لذا سوال اصلي این پژوهش این است كه عوامل موثر بر رفتار انتخاباتي افراد 

 انتخابات ریاست جمهوری در شهر شیروان كدامند؟ در

 

 مباني نظری

 های نظری در انتخابات ارائه مي گردد. در جدول یک خالصه دیدگاه

 مورد رفتارانتخاباتي های نظری دردیدگاه. 3جدول

 نتیجه نظریه تشریح نظریه الگو

قدرت سیاسي در  بنایكه  زمانياز شناسي سیاسيجامعه

كشورهای مختلف استقرار پیدا 

 یعني ،سهیم شدن مردم، كرده

در تصمیم گیری های حضور افراد 

ا شاركت سیاسي، بتیتر م با سیاسي

در با اهمیت یک متغیر  برچسب

توجه  مورد كشورها  رشدروند 

 قرار گرفته است. زیادی

در  ویژهمشاركت سیاسي به 

رفتار انتخاباتي چارچوب 

جامعه  موضوعاتکي از ی

، است كه شناسي سیاسي

 قدمت چنداني ندارد.
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 اقتصاد

 سیاسي

 

 

 انتخاب عقالني

را انتخاب مي كنند كه كساني 

بیشترین منافع آنان را تامین كنند. 

مردم و رای دهندگان در توزیع 

قدرت مناسب به دنبال چهار 

بال رفتن و اقتصادی) :منفعت هستند

از  بهره گیری، حفظ توانایي خرید

موسسات  امکان دسترسي در

 و. اشتغالمسکن، سازمان ها، ،دولتي

به  دستیابي بدون مانعفرهنگي) . . (؛

محصوالت  استفاده از داده ها،

منافع  آزادی در تولید و(؛ فرهنگي،

 روشيخود به ظهور اراده سیاسي)

 قدرت، شاكلهدر  مردم ساالرانه

از  بهره گیریمنافع خود با  دنبال

 .احزاب و( گروه ها،

 منافع از بهره برداری افراد

كه نامزد انتخاباتي  خود و

بر آوردن منافع آن مدعي 

 هاست هم چنین سنجش

 گذشته هایرفتار از مردم

 كاركرد و نامزد انتخاباتي

قبیله  ، حزبي، قومي وفردی

 .است استوارها  آنای 

 

برآورده شدن . 3رأی دادن برای:  انتخابي عقالني اصالح شده

. بیان 2خواسته های شخصي

خود،)میزان گرایش فرد برای ارائه 

خود در زمینه اجتماعي مي باشد(. 

بر اساس این دیدگاه چنان چه رای 

دادن نتواند اثر گذار باشد بر 

سرنوشت اجتماعي و فردی و یا 

دیدگاه اشخاص نادیده گرفته شود 

برای نظام سیاسي بیان خود یا 

عرصه سیاسي و  احساس قدرت در

اجتماعي اتفاق نمي افتد بنابراین هر 

نوع احساس عدم قدرت در عرصه  

اجتماعي و سیاسي از مشاركت 

 سیاسي جلوگیری مي كند.

به هر میزان افراد در زندگي 

فردی به توانمندی شناختي، 

اقتصادی و فرهنگي باالتری 

برسند و هم زمان احساس 

اثر بخشي  آن ها در عرصه 

اعي و سیاسي های اجتم

كمتر شود بیگانگي از 

 مشاركت بیشتر مي شود.

روان 

شناسي 

 سیاسي

بر اساس این نظریه كه قسمت  مکتب شیکاكو

اصلي مباني  نظری این پژوهش را 

در بر مي گیرد تمركز زیادی بر 

سنجش نگرش های سیاسي دارد. و 

برای فهم و درک نگرش ها به 

احساس و تجربه  مشاركت 

در انتخابات و هم چنین 

ارزیابي دیدگاه در مورد 

نظام سیاسي و عملکرد 

نخبگان آن، میزان رای دهي 
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تجربه گذشته و ادراک و انگیزه 

كلي فعال سیاسي توجه مي های 

كند. مطایق این نظریه مجموعه 

افراد اجتماعي و سیاسي میزان رای 

 دهي را مشخض مي كنند.

 افراد را  مشخص 

 مي كند.

این دیدگاه بر آگاهي فرد از محیط  دیدگاه شناختي

اطرافش توجه دارد و بر اساس این 

نظریه عدم شناخت مناسب فرد از 

خود و باورهای درست او با محیط 

 مسائلي را برایش به وجود مي آورد

مشاركت كنندگان دارای 

سه باور هستند. كه شناخت 

و در نتیجه رفتار انتخاباتي 

آن ها را تشکیل مي دهد. 

شناخت  آن ها در باور و 

مورد احزاب، یاور و 

شناخت آنها  از كلیت نظام 

و شناخت و باور 

 ایدئولوژیکي

رفتار مشاركت كنندگان بر اساس  دیدگاه اینگلهارت

موقعیت آن ها در سلسله مراتب 

نیازها مشخص مي گردد. بنابراین 

افراد با درآمد باال باید به گروهایي 

با اهداف فرهنگي و اقشار كم 

درآمد به گروهای با اهداف 

اقتصادی رای بدهند. اینگلهارت در 

 صدد گسترش تفکر مازلو مي باشد.

میزان تمایل افراد در 

مشاركت سیاسي با توان 

اقتصادی و اجتماعي آنها 

مرتبط است.بنابراین اگر 

امکان مشاركت موثر وجود 

نداشته باشد و یا این كه 

رای دادن عملي بي حاصل 

زان محسوب شود می

سرخوردگي طبقات 

اجتماعي باالی جامعه 

 بیشتر خواهد بود.

 

 

 نظریه هویّت حزبي

 

این نظریه استوار بر دلبستگي 

روانشناختي افراد به احزاب است. 

بر اساس نظریه هویت حزبي كسب 

هویت افراد با رای دادن بدست مي 

آید. به این ترتیب وابستگي حزبي 

اصلي ترین عامل تبیین رای، رای 

دهندگان مي باشد. در كتاب رای 

دهنده آمریکایي، پژوهشگران مركز 

دانشگاه  تحقیقات و مطالعات

رای مردم تا حدود زیادی 

ارثي است. یعني تمایل و 

عالقه به یک حزب خاص 

به شکل نسل به نسل به 

انواد ها منتقل مي شود و خ

فقط اتفاقات بزرگ 

اجتماعي مي تواند در آن 

تغییر و تحول ایجاد 

كند.مولفه های اصلي نظریه 
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میشیگان، عقیده دارند ارتباطي  

رواني و عاطفي بین مشاركت 

كنندگان و حزب مورد عالقه شان 

وجود دارد كه مي تواند عامل مهم 

برای  پیروزی نامزد انتخاباتي مورد 

 نظر باشد.

. 2. نقش كم رنگ فرد3

نقش اثر گذار وابستگي 

. عدم اثر بخشي 1حزبي

. ارثي 4تبلیغات انتخاباتي

 بودن رای افراد

 

 

 نظریه ایدئولوژی

 

انتخاب، علیرغم آزادی افراد در 

انتخاب های فردی با ایدئولوزی 

كنترل مي شود. این موضوع بیانگر 

این است رسانه ها توانایي تحریف 

و وارونه جلوه دادن موضوع بحث 

و تعیین اولویت های جریانات 

 ارتباطات سیاسي را دارند.

 

اگر بین ایستارهای شركت 

كنندگان در انتخابات با 

ایدئولوژی مسلط هم 

، داشته باشدخواني وجود 

تشکیالت حزبي قدرت 

كه  هایي سیاستتعمیم 

از آن ایدئولوژی  بیرون

وجود دارد را نخواهد 

داشت. نتیجه این كه تقابل 

های تقسیم قدرت در 

جامعه صورت نمي گیرد و 

فرایند انتخاباتي سعي در 

 حفظ آن دارد.

 

 

 

 تحقیق روش

 یجامعهه طراحي شده توسط پژوهشگر بوده است. پرسشنام جمع آوری داده ها توسطابزار و يپیمایش روش

با  نمونه حجم، نفر 69111به تعداد  شیروان شهر انتخابات در كننده شركت شرایط واجدین كلیه شامل آماری

نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله بدست آمد، شیوه  نفر 331 استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه كوكران

رفته رفته  ،چهار حوزه از روی نقشه به صورت كامال تصادفي انتخاب شد ،ز میان حوزه هاای متناسب بود. ا

تکمیل گردید. ا هاز هر حوزه با شمارش بلوک های هر حوزه، متناسب با تعداد بلوک های هر حوزه، نمونه 

است، هر چه به  آلفای كرونباخ بین صفر تا یک مغیر بهره گرفته شد. SPSSبرای تجزیه و تحلیل داده ها از 

 یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد مقیاس بیشتر است.
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 . نتیجه آلفای كرانباخ2جدول 

 

 

 

 

 

 یافته ها

بین اعتماد و رفتارانتخاباتي ارتباط وجود دارد. به دلیل این كه متغیر اعتماد در این پژوهش به : 1فرضیه  

صورت فاصله ای مي باشد و متغیر وابسته ما نیز فاصله ای است، لذا از رگرسیون برای تبیین این فرضیه 

 استفاده شده است. 

 

 اباتي(. تحلیل رگرسیون چند متغیره )اعتماد و رفتار انتخ3جدول 

  ضرایب غیر استاندارد خطای استاندارد ضرایب غیر استاندارد T معني داری

 مدل     

1 000/0 - 048/0 31-E321/3 مقدار ثابت 

 

 اعتماد 111/0 048/0 111/0 144/7 000/0

  ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار تخمین 

 31688/0 322/0 321/0 111/0
 a  

 مدل جمع مربع ها درجه آزادی میانگین مربع ها F معني داری

b 000/0 312/11 118/47 1 118/47 رگرسیون 

 باقیمانده 662/112 373 878/0  

 جمع کل  383   

a. متغیر وابسته: Zscore(رفتارانتخاباتي) 

b. پیش بین كننده ها: (Constant), Zscore(اعتماد) 

مي باشد، 05321مي باشد و مقدار ضریب تعین  05111متغیر اعتماد و رفتارانتخاباتي میزان همبستگي بین 

درصد از واریانس متغیر وابسته )رفتارانتخاباتي( را  3252ضریب تعین نشان مي دهد كه متغیر اعتماد به میزان 

 مي باشد 0501از داری كمتر  تبیین مي كند.آزمون معني داری مدل رگرسیون نیز نشان مي دهد كه سطح معني

 نام مولفه مقدار آلفا

 رفتارانتخاباتي 3332

 اعتماد 3431

 دینداری 3739

 افتصادی-پایگاه اجتماعي 3231

 بي قدرتي 6237
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رفتارانتخاباتي افراد در انتخابات  بین اعتماد و (=05000sigدرصد معني دار مي باشد ) 31و در سطح 

 ریاست جمهوری در شهر شیروان رابطه معناداری وجود دارد.

به  كه متغیردینداری در این پژوهش بین دینداری و رفتارانتخاباتي ارتباط وجود دارد. به دلیل این: 2فرضیه

صورت فاصله ای مي باشد و متغیر وابسته ما نیز فاصله ای است، لذا از رگرسیون برای تبیین این فرضیه 

 شده است. استفاده

 

 تحلیل رگرسیون چند متغیره )دینداری و رفتار انتخاباتي( .4جدول 

  ضرایب غیر استاندارد خطای استاندارد ضرایب غیر استاندارد T معني داری

 مدل     

000/0 3  046/0 31-E333/3 مقدار ثابت 

 

 دینداری 411/0 046/0 411/0 141/3 000/0

  ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار تخمین 

 30273/0 381/0 387/0 411/0
 a  

 مدل جمع مربع ها درجه آزادی میانگین مربع ها F معني داری

b 000/0 127/87 363/73 3 363/73 رگرسیون 

 باقیمانده 813/108 173 831/0.  

 جمع کل 180 180   

a. متغیر وابسته: Zscore(رفتارانتخاباتي) 

b. پیش بین كننده ها: (Constant), Zscore(دینداری) 

مي باشد، 05387مي باشد و مقدار ضریب تعین  05411انتخاباتي  رفتار دینداری و میزان همبستگي بین متغیر

درصد از واریانس متغیر وابسته )رفتارانتخاباتي(  3851ضریب تعین نشان مي دهد كه متغیر دینداری به میزان 

مي  0501را تبیین مي كند.آزمون معني داری مدل رگرسیون نیز نشان مي دهد كه سطح معني داری كمتر از 

باتي افراد در انتخابات ریاست بین دینداری و رفتارانتخا. درصد معني دار مي باشد 31باشد و در سطح 

 .جمهوری در شهر شیروان رابطه معناداری وجود دارد

دینداری در  كه متغیر به دلیل این بین پایگاه اجتماعي و رفتار انتخاباتي رابطه وجود دارد.: 3آزمون فرضیه 

رگرسیون برای تبیین این پژوهش به صورت فاصله ای مي باشد و متغیر وابسته ما نیز فاصله ای است، لذا از 

 .ه استاین فرضیه استفاده شد
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 تحلیل رگرسیون چند متغیره )پایگاه و رفتار انتخاباتي(. 5جدول 

  ضرایب غیر استاندارد خطای استاندارد ضرایب غیر استاندارد T معني داری

 مدل     

3 000/0  013/0 31-E763/3 مقدار ثابت 

 

 پایگاه -366/0 013/0 -366/0 -287/1 003/0

  ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار تخمین 

 38714/0 021/0 028/0 366/0
 a  

 مدل جمع مربع ها درجه آزادی میانگین مربع ها F معني داری

b 003/0 806/30 114/30 3 114/30 رگرسیون 

 باقیمانده 466/163 173 371/0.  

 جمع کل 180 180   

a. متغیر وابسته: Zscore(رفتارانتخاباتي) 

b. پیش بین كننده ها: (Constant), Zscore(پایگاه) 

ی 0528مي باشد و مقدار ضریب تعین  366/0 انتخاباتي میزان همبستگي بین متغیر پایگاه اجتماعي و رفتار

از واریانس متغیر وابسته  درصد 251باشد، ضریب تعین نشان مي دهد كه متغیر پایگاه اجتماعي به میزان 

)رفتارانتخاباتي( را تبیین مي كند.آزمون معني داری مدل رگرسیون نیز نشان مي دهد كه سطح معني داری 

بین پایگاه اجتماعي و  (=05003sigدرصد معني دار مي باشد ) 31مي باشد و در سطح  0501كمتر از 

 .شهر شیروان رابطه معناداری وجود داردرفتارانتخاباتي افراد در انتخابات ریاست جمهوری در 

بي قدرتي در  كه متغیر بین بي قدرتي سیاسي و رفتارانتخاباتي رابطه وجود دارد. به دلیل این: 4آزمون فرضیه 

این پژوهش به صورت فاصله ای مي باشد و متغیر وابسته ما نیز فاصله ای است، لذا از رگرسیون برای تبیین 

 .است هاین فرضیه استفاده شد

 . تحلیل رگرسیون چند متغیره )بي قدرتي و رفتار انتخاباتي(6جدول 

  ضرایب غیر استاندارد خطای استاندارد ضرایب غیر استاندارد T معني داری

 مدل     

3 000/0  013/0 31-E841/3 مقدار ثابت 

 

 بی قدرتی 313/0 013/0 313/0 711/2 007/0

  ضریب همبستگی ضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین  خطای معیار تخمین 

 33360/0 037/0 033/0 313/0
 a  

 مدل جمع مربع ها درجه آزادی میانگین مربع ها F معني داری

b 007/0 467/7 142/7 3 142/7 رگرسیون 

 باقیمانده 618/172 173 381/0.  

 جمع کل 180 180   
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a. متغیر وابسته: Zscore(رفتارانتخاباتي) 

b. پیش بین كننده ها: (Constant), Zscore( بي قدرتي  ) 

 

ی باشد، 0533مي باشد و مقدار ضریب تعین  05313 انتخابات میزان همبستگي بین متغیر بي قدرتي و رفتار

متغیر وابسته درصد از واریانس 357ضریب تعین نشان مي دهد كه متغیر پایگاه اجتماعي به میزان 

مي كند.آزمون معني داری مدل رگرسیون نیز نشان مي دهد كه سطح معني داری بیشتر   تبیین)رفتارانتخاباتي(را

بین پایگاه اجتماعي و  (=05007sigنمي باشد ) درصد معني دار 31مي باشد و  در سطح  0501از 

ه نتیج در و رفتارانتخاباتي افراد در انتخابات ریاست جمهوری در شهر شیروان رابطه معناداری وجود ندارد.

 .انتخابات مي شود و این فرضیه رد مي شود افزایش بي قدرتي باعث افزایش مشاركت در

 بحث و نتیجه گیری

 هدف اصلي مقاله مطالعه عوامل موثر بر رفتارانتخاباتي افراد درانتخابات ریاست جمهوری شهر شیروان بود،

 اجتماعي است،كت سیاسي مردم در نظاماز مـشار ایانتخاباتي به عنوان یک عمل سیاسي بیانگر درجـهرفـتار

شخاص را مورد بررسي قرار بگیرد. رفتار هویت سیاسي ا شود به صورت علمي، رفتار انتخاباتي ميبراساس 

انتخاباتي مردم جامعه كه مطابق با درک سیاسي آنان و تفسیر آن درک انجام مي شود به شکلي مي تواند منجر 

 نظام اجتماعي گردد. به حمایت، تغییر و اصالح اصولي

 31در سطح  نشان مي دهدفرضیه آزمون  ،انتخاباتی ارتباط معنی داری وجود دارد رفتار بین اعتماد و

مي توان نتیجه گرفت افزایش اعتماد سبب افزایش مشاركت  ،فرضیه تائید مي شود و معني داررابطه درصد 

مي باشد. بنابراین  05807و ضریب زاویه خط رگرسیون  135311مقدار ثابت آلفا برابر  درانتخابات مي شود.

واحد به میزان مشاركت  05807واحد كه به متغیر اعتماد اضافه مي شود به میزان  3مي توان گفت به ازای 

 انتخاباتي اضافه مي شود. 

خصوصیات ، جمعي كه به آن متعلق استرأی دهنده،  خصوصیاتاز دید مکتب شیکاگو در تبیین فرضیه، 

سبت داده شده به شخص یا اشخاص فعال در عرصه سیاست بعالوه تجارب گذشته شخص در عرصه ن

احساس و تجربه  مشاركت در  به این ترتیب،سیاسي عامل اساسي در رفتار رای دهي به شمار مي آید. 

فراد را انتخابات و هم چنین ارزیابي دیدگاه در مورد نظام سیاسي و عملکرد نخبگان آن، میزان رای دهي ا

برای درک نگرش ها نیز به ادراكات، تجربه گذشته و انگیزه های كلي كنش گر سیاسي  مشخص مي كند.

 همانند:ها  آنو صفات ویژه  رأی دهندهمنتخبین احتمالي،  مجموعه عناصرشامل توجه دارد. فضای سیاسي 

دروني  ی، نیازمندی هاگوناگوندر مسائل افراد داوطلب انتخابات  دیدگاه، و و قومي حزبي، قبیله ای عضویت

 است كه موثر عمل مي نمایند. سیاسي كارزارگذشته در  اربو تج شخص

رابطه درصد  31نشان مي دهد در سطح آزمون فرضیه  ،انتخاباتی ارتباط وجود دارد بین دینداری و رفتار

 باشند عالقه بیشتری به نظام و چقدر دینداری بیشتری داشته افراد هر ،فرضیه تائید مي شود و معني دار

(؛ زارع 3132زاده و همکاران)یافته ها با نتایج امام جمعه انتخابات شركت مي كنند. بیشتر در حکومت دارند و
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(، 3182( درزی)3180ربیعي) (،3183(، طالبان و همکار )3184؛ ابوالحسني)(3131و همکار)

( همخواني 3134(،  كشاورز و همکاران)3188ار) (، معم3183(، عبداهلل)٦٨٣١امامي) (، سید3174رضي)

  05181خطرگرسیون زاویه وضریب 185216مقدار ثابت آلفا برابر دارد.

واحد  05181مي شود به میزان  واحد كه به متغیر دینداری اضافه  3مي باشد. بنابراین مي توان گفت به ازای 

  به میزان رفتار انتخاباتي اضافه مي شود.

بر اساس آموزشي كه نظام سیاسي در دست اجرا دارد و هم چنین  در ایدئولوژی مسلّط،در تبیین این فرضیه 

اثرگذاری رسانه ها انتخاب افراد شکل مي گیرد. در این دیدگاه اعتقاد بر این است كه رسانه ها قدرت تعیین 

ر جهت تحریف و وارونه جلوه موضوع بحث، حمایت و تعیین اولویت ها را در مسیر ارتباطات سیاسي د

دادن آن را دارند. اگر بین ایستارهای شركت كنندگان در انتخابات با ایدئولوژی مسلط هم خواني وجود داشته 

وجود دارد را نخواهد داشت. از آن ایدئولوژی  بیرونكه  هایي سیاستتشکیالت حزبي قدرت تعمیم ، باشد

 معه صورت نمي گیرد و فرایند انتخاباتي سعي در حفظ آن دارد.نتیجه این كه تقابل های تقسیم قدرت در جا

ي دهد منشان فرضیه آزمون  ،اقتصادی و رفتار انتخاباتی رابطه معنی داری وجود دارد-بین پایگاه اجتماعی

حسین زادگان ، (3133نتایج با یافته های جعفری) فرضیه تائید مي شود.و درصد معني دار  31در سطح 

مي باشد.  05341و ضریب زاویه خط رگرسیون  625670مقدار ثابت آلفا برابر  همسو مي باشد. (3130)

واحد به  05181واحد كه به متغیر پایگاه اجتماعي اضافه مي شود به میزان   3بنابراین مي توان گفت به ازای 

 میزان رفتار انتخاباتي اضافه مي شود.

در مجموع و مطابق با این دیدگاه هرقدر افراد تغییر یافته  عقالنيتخاب مطابق دیدگاه انبرای تبیین این فرضیه، 

، حس افزون تری دسترسي پیدا كنند با همشناختي، اقتصادی و فرهنگي ظرفیت به  فردیدر زمینه زندگي 

 .بیشتر مي گرددمشاركت  گي نسبت به، میزان بیگانكم شود و اجتماعي سیاسي حوزه هایها در  ي آناثربخش

بنابراین مي شود.  مشخصسلسله مراتب نیازها قرار گرفتن آن ها در   دهندگانلهارت مي گوید رفتار رأی اینگ

افراد با درآمد باال باید به گروه هایي با اهداف فرهنگي و اقشار كم درآمد به گروه های با اهداف اقتصادی رای 

اجتماعي و در زندگي  اثر بخشها به مشاركت آن تمایلاقتصادی افراد، قدرت اجتماعي و  باال رفتن با بدهند.

، فایده جلوه كند بيیا رأی دادن رفتاری  نباشدمؤثر امکان پذیر حضور  اگر با این حال. بیشتر مي گرددسیاسي 

 .شدبیشتر خواهد مشاركت جامعه از  دارای مسئولیتمیزان سرخوردگي گروه های 

 31زمون نشان مي دهد در سطح آ ،وجود دارد معنی داریانتخاباتی رابطه  بین بی قدرتی سیاسی و رفتار

پس بین بي قدرتي و  فرضیه از آزمون رد، عبور مي كند و رد مي شود.. نمي باشد درصد معني دار

نتیجه  در و رفتارانتخاباتي افراد در انتخابات ریاست جمهوری در شهر شیروان رابطه معناداری وجود ندارد

 (3131) همکار ایش مشاركت درانتخابات نمي شود. این نتیجه با یافته واعظي وباعث افز افزایش بي قدرتي

 مشاركت وجود دارد همخواني ندارد. كه ارتباط معنادار بین بي قدرتي و

رفتار انتخاباتي و رای دادن  موجبآن چه  مطابق دیدگاه انتخاب عاقالنه اصالح شدهبرای تبیین این فرضیه، 

 افراد

و  فردی نفع رسیدن بهرأی دادن:  سخن روشن تربه  .وجود استابراز  وسود از میزان تحقق  فهميمي شود 

این  بر اساس است.در عرصه اجتماعي نشان دادن خود فرد برای  ابراز وجود درجه میل .استابراز وجود 
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همچنین  منتج به احساس قدرت در اثربخشي بر سرنوشت فردی و اجتماعي نشود ودیدگاه، اگر رأی دادن 

در نظر شخصي افراد برای نظام سیاسي نادیده گرفته شود بیان خود محقق نمي گردد. و این حس بي قدرتي 

 هدایت خواهد شد.مشاركت سیاسي  نداشتن به تمایل ، بهفعالیت های سیاسي و اجتماعي

ارگاه ها برای برگزاری گ، ها با فرائض دیني ایجاد فضاهای معنوی و آشنا كردن جوانپیشنهاد مي گردد 

باال بردن آگاهي سیاسي شهروندان روند ، شهروندان وخانواده در ایجاد وتقویت حس اعتماد بین فردی

ها  ایجاد نشست، تر كرده تا با آگاهي سیاسي بیشتری در انتخابات مشاركت نمایندها را عقالني مشاركت آن

رفتارانتخاباتي كمک و یاری رسان در ترسیم تحلیل و های سیاسي برای شناخت بیشترافراد با احزاب وگروه

 . افق های اینده افراد

 

 منابع

(. نقش قومیت در رفتارانتخاباتي اجتماعات چند قومیتي مورد 3136اكبری، حسین، فخاری، روح اهلل) -

 .73-30: 66، شماره 28، سال جامعه شناسي كاربردیمطالعه: شهرستان بجنورد، 

 وابستگي های عشیره ای در رفتارهای انتخاباتي مردم شهرستان كرمانشاه، بررسي(. 3187اكبری، الدن) -

 پایان نامه كارشناسي ارشد. گروه علوم سیاسي، دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران.

(. 3132)صادقي نقدعلي زهرا ، برزگر قاضي كمال، رهبر قاضي محمود رضا، امام جمعه زاده  سیدجواد -

، سال سوم، شماره قدرت نرم ، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز دینداری و رفتار انتخاباتيرابطه میان 

 هشتم.

 مجله ،(«كاری محافظه یا طلبي اصالح) مردم سیاسي گرایش و نگرش(. »3184) سیدرحیم ابوالحسني،
 .3-42: 63 ش ،سیاسي علوم و حقوق دانشکده

 رفتار: موردی مطالعه) ایران در زنان انتخاباتي رفتار . بررسي(3134) صائبي، غالمرضا اسالمي، سعید،

 و ٦٨٣٣ های سال ،ویازدهم دهم های دوره ایران جمهوری ریاست انتخابات در رشت شهر زنان انتخاباتي

 . 477-433:  ٨ شماره چهارم، سال( ٦٨۳۱

 نشرني. تهران: ،سیاسي شناسي جامعه ؛(3186)حسین بشیریه،

: تهران اول، چاپ زاده، نقیب احمد ترجمه ،دولتي شناسي جامعه(. 3173)بوم یربیرن پي و برتران بدیع،

 .باز انتشارات

(. رفتار انتخاباتي در جوامع مبتني بر فرهنگ عشیره 1331بصیری، محمد علي، شادی وند، داریوش.)

 .21-111: 3و  7، ش راهبرد ای)مطالعه موردی حوزه ی انتخابیه دهلران(، 

 انتخابیه حوزه مطالعه ایرانیان)مورد انتخاباتي رفتار (. تحلیل3188بایي الشکي، مریم، پیشگامي فرد، زهرا )

 .سال اول، شماره سوم، جغرافیای انساني  اسالمي(، شورای مجلس 8 انتخابات دوره در چالوس و نوشهر
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(. بررسي جایگاه و نقش زنان خاورمیانه در مشاركت 1332پیشگامي فرد، زهرا و زهدی گهر پور، محمد)

 .29-44، شماره اول: زن در جامعه سیاسي، 

(. مشاركت احزاب در توسعه سیاسي و رفتارانتخاباتي در شهرستان اصفهان، 3182پیشگاهي فرد، زهرا)

 22-44:33، شماره پژوهش های جغرافیائي

فصلنامه جغرافیای دانشکده (. منشا رفتارهای انتخاباتي ایرانیان، 3130جدوزیان، حمید، پیشگاهي فرد، زهرا)تا
 .36-82: 67، شمار 4، دورهادبیات وعلوم انساني واحد تهران مركزی

شهروندان  مؤثر بر میزان مشاركت سیاسي بررسي عوامل اقتصادی ـ اجتماعي. (3133، غالمرضا )نیا جعفری

 .87-322:، سال هفتم، شماره دومپژوهشنامه علوم سیاسي، خورموج شهر

بررسي جامعه شناختي رفتار انتخاباتي شهروندان استان مازندران در هشت (. 3130)احمد حسین زادگان،  
دانشکده حقوق و علوم  ،نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران پایان مجلس شورای اسالمي دوره انتخابات

 .سیاسي

 دوره دهي دهمین رای الگوهای در ملي رسانه نقش جایگاه بررسي(. 3132نیازآبادی، احمدرضا) خواجه
 ، پایان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران.تهران شهر جمهوری ریاست انتخابات

 : الگوها و نظریه ها، تهران: انتشارات سروش.رفتار انتخاباتي در ایران(. 3136دارابي، علي )

 نیدر هشتم یمردم استان مركز يرفتار انتخابات یالگو لیتحلانتخابات:  يشناس جامعه .(3182)يعل ،یزدر
 ارشد، دانشگاه تهران. يكارشناس نامه انیپا ،یجمهور استیدوره انتخابات ر

 خارجي، سیاست ایران، اسالمي جمهوری در انتخاباتي رفتار و انتخاباتي شناسي جامعه (.3188علي) دارابي،

 .67-302دوم: شماره سوم، و بیست سال

 نقش: 24 سال اسالمي شورای مجلس (. انتخابات1326مرضیه) چشمه، ده فدایي محمودرضا؛ قاضي، رهبر

:  32 ، شمارهارتباطي های پژوهش ،(اصفهان دانشگاه دانشجویان: موردی مطالعه) انتخاباتي رفتار در ها رسانه

21-69. 

در انتخابات دوم  دهندگان یرأ يبه رفتار شناس ي: نگاهيتحوالت ارزش يشناس جامعه .(3180)يعل ،يعیرب

 .شهی، تهران: فرهنگ و اند3176خرداد 

در انتخابات شش دوره بررسي تطبیقي عوامل اجتماعي موثر بر میزان مشاركت مردم  (.3180)داوود، رضي

علوم انساني ، 3118-3172ریاست جمهوری پس از پیروزی انقالب اسالمي در ایران 

 216-17:331و 18 شماره 33 دوره ،الزهرا

پژوهش  مشاركت)مورد مطالعه شهر كرج(،(. پژوهشي در باب دینداری و 3131زارع، بیژن روهنده، مجید )
 46-8:21، سال پنجم، شماره های جامعه شناسي معاصر

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=13421
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1059
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1059
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1059
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 های شبکه تأثیر تأكید بر با مشهد شهر سال 23-38جوانان  دهيرأی رفتار بررسي (.3187سلطاني، فاطمه )

 الزهرا. باستاني، پایان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه سوسن دكتر خانم :راهنما . استاداجتماعي

های مشاركت  كننده بیني ارزیابي برخي از پیش :مشاركت سیاسي دانشجویان(. 3186سیدامامي، كاووس)

 . 12 - 11 :( 6) 3  شمارهدوم،  ، سالپژوهشنامه علوم سیاسي، سیاسي

 (. عوامل موثر بر رفتار انتخاباتي)ترجیحات رای دهي(رای دهندگان استان كرمانشاه1372شهیدی نیا، علي )

طي دوره ی اول تا پنجم شورای اسالمي از دیدگاه كارشناسان استان كرمانشاه، دانشکده علوم اقتصادی و 

 سیاسي دانشگاه شهید بهشتي.

 انتخاباتي)مطالعه رفتار بر آن وتاثیر ای وطایفه ایلي وابستگي میان رابطه بررسي(. 3183عبدالرحیم) صفری،
  .اصفهان دانشگاه سیاسي علوم ارشد كارشناسي نامه پایانباغملک(؛ شهرستان موردی

بررسي تجربي ارتباط سطوح دینداری با رفتار انتخاباتي  (.3183)محمد، طالبان، محمدرضا و میرزایي

 .11-67: 4، شماره نامه علوم اجتماعيدانش ،دانشجویان

 در انتخابات ریاست عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان (،3188عبداهلل، عبدالمطلب، سید امامي، كاووس )

-346:، سال چهارم، شماره چهارمژوهشنامه علوم سیاسيپ ،مطالعة موردی شهر تهران جمهوری و مجلس؛

303. 

 كارشناسي ارشد ایان نامه، پشهرستان رابر بررسي عوامل موثر بر رفتار انتخاباتي مردم(. 3133)غفوری، اكبر

  دانشگاه یزد. اجتماعي و انساني علوم دانشکده فناوری، و تحقیقات علوم، توزار علوم سیاسي

ررسي تأثیر دینداری بر گرایش (. ب3134كشاورز، زهراسادات، رباني خوراسگاني، علي، یزدخواستي، بهجت )

سال بیست ، شناسي كاربردی جامعه دیني، ساالری به رفتار انتخاباتي شهروندان اصفهاني با تأكید بر نظام مردم

 .37-40: دوم(18و ششم، شماره پیاپي )

(. تحلیل رفتار انتخاباتي مردم ایران در هفتمین و هشتمین دوره انتخابات ریاست 3180كالنتری،ص)

 .366-373: 368-367ش  اقتصادی-مجله اطالعات سیاسيجمهوری، 

 .، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نيجامعه شناسي(. 3171گیدنز، آنتوني)

 چاپ یوسفي، حاجي محمد امیر ترجمه سیاسي، علوم در نظریه و روش(. 3184)استوكر جری دیوید، مارش،

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده: تهران دوم،

دهي مردم شیراز و عوامل بررسي ترجیحات )اولویتهای( رای (.3136)محمدرضا محمدجاني، ،حسین مذنب،

(، دومین 3134)موردی: انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالميمطالعه  موثر بر رفتار انتخاباتي آنها(

كنگره بین المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي، تهران، مركز توانمندسازی مهارتهای فرهنگي و اجتماعي 

 https://www.civilica.com/Paper-CPCONF02-CPCONF02_259.htmlجامعه،  
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دهي بین بررسي تطبیقي میزان رأی، ناختي مشاركت انتخاباتيشتبیین جامعه(. 3188معمار، رحمت اله)

 ي دانشگاه تربیت مدرسشناسي سیاسجامعه دكترای ۀ رسالة دور ،های ایرانشهرستان

(. مشاركت انتخاباتي اقوام در ایران، بررسي موردی: انتخابات ریاست جمهوری، 1339مقصودی، مجتبي )

 . 33-113(: 23)4، ش7، دوره مطالعات ملي

 ، ترجمه محمد نقي دلفروز، نشر كویر.جامعه شناسي سیاسي(. 3180نش، كیت )

تحلیل رفتار انتخاباتي شهروندان در انتخابات شورای  (.3131ي)احمدی عل ،كماسي حسین، نصیری اسماعیل

 .46-11 ، سال ششم، شماره بیستم:مطالعات مدیریت شهری(، مطالعه موردی: شهر سنقر)اسالمي شهر

 انتخابات دوره نهمین در نورآباد شهر شهروندان انتخاباتي رفتار بررسي(. 3134) سارا اكبری، جاسب، نیکفر،

 .123-112 :40 شماره ،شهری مدیریت. اسالمي شورای مجلس

ادراک  قدرتي در میزان تأثیربررسي اهمیت میانجي مؤلفة احساس بي (.3131واعظي، رضا، رهبر، سیدكمال)

 دولتي مدیریت(، مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) رفتار مشاركتي دانشجویاناز پاسخگویي بر 

 .113-136 :1، شماره 3، دوره (مدیریت دانش)
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