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با توجه به ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران و باورهای راسخ مردم به مذهب در طول
دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تأثیر مؤلفههای مذهبی بر رفتار رأیدهی و مشارکت
تشویق آحاد مردم به شرکت در انتخابات و فعالیتهای سیاسی و چه در نوع رفتار و گزینش
کاندیداها قابل مطالعه و بررسی است .این در حالی است که در مطالعات بهعملآمده ،کمتر
به این موضوع پرداخته شده و اطالعات موجود بسیار اندک و پراکنده است .مقاله حاضر با
بهرهگیری از مدل مشارکت پیپا نوریس به بررسی تأثیر مؤلفههای مذهبی در ابعاد انگیزههای
مذهبی در فرد (مذهبی بودن) ،انتخاب شخصیت مذهبی (در داوطلب) و میزان تأثیرپذیری
از گروههای مرجع مذهبی (روحانیت و مراجع تقلید) در انتخابات مجلس شورای اسالمی و
ریاست جمهوری میپردازد .در این تحقیق از دادههای بهدستآمده از مطالعات انجامشده
در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری بهره گرفته شده و
تمرکز بر دهمین انتخابات دوره ریاست جمهوری در سال  8811بوده است .نتایج نشان
میدهد تأثیر مؤلفههای مذهبی بهعنوان یک شاخص کلی در مشارکت سیاسی و رفتار
انتخاباتی در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری ،همواره
یکی از مهمترین شاخصهای رفتاری مشارکتی است.

تأثیر مؤلفههای مذهبی بر رفتار رأیدهی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی

سیاسی در ایران انکارناپذیر است .تأثیر نگرش و باورهای مذهبی ،چه در میزان مشارکت و

کلیدواژگان :مشارکت سیاسی ،مؤلفههای مذهبی ،دینداری ،گروههای مرجع ،انتخابات.
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تصور بر این است که در جامعهای که شهروندان مشارکت کافی در امور سیاسی ندارند،
احساس تعهد و دلبستگی چندانی نیز به نظام سیاسی موجود نخواهند داشت و بهعنوان
نیروی حامی و مشروعیتبخش نظام در شرایط بحرانی عمل نخواهند کرد .مهمترین جلوه
مشارکت سیاسی در ج.ا.ایران و نظامهای مردمساالر ،مشارکت رأیدهی و حضور در پای
صندوق رأی است .رأی دادن ،مؤثرترین و عملیترین وسیله برای شهروندان است تا افکار،
عقاید و مطلوبهای خود را در اداره امور سیاسی و اجتماعی اعمال کنند .در ایران مشارکت
سیاسی در شکل شرکت در انتخابات ،اغلب بسیار مهم و حساس تلقی میشود .فرض ارتباط
مستقیم میان میزان مشارکت مردم در انتخابات و مقبولیت و مشروعیت سیاسی نظام ،سبب
شده از تمهیدات الزم برای تشویق مشارکت آحاد گوناگون ملت برای مشارکت انتخاباتی
استفاده شود .اطالعات موجود درباره الگوهای مشارکت سیاسی و بهویژه مشارکت رأیدهی
در ایران بسیار محدود است .این محدودیت ناشی از عدم انسجام در پژوهشها و
پیمایشهای بهعملآمده ،محرمانه و طبقهبندی شدن اطالعات از سوی مراکز پژوهشی
دولتی و عدم اهتمام در گردآوری مطالعات انجامشده در بانکهای اطالعاتی است .مقاله
حاضر گامی است در جهت بررسی تأثیر مؤلفههای مذهبی بر رفتار رأیدهی در جمهوری
اسالمی ایران.
مشارکت سیاسی در اغلب نظامهای سیاسی در قالب مشارکت رأیدهی در انتخابات
رسمی درک میشود؛ حال آنکه مشارکت سیاسی معنایی گستردهتر از رأی دادن دارد .هربرت
مک کالسکی مشارکت سیاسی را آن دسته کنشهای داوطلبانه میداند که «از طریق آنها
اعضای یک جامعه در گزینش حاکمان ،مستقیم و غیرمستقیم در شکلگیری سیاستهای
عمومی سهیم میشوند» .در تعریف کاس و مارش ،مشارکت سیاسی ،همه فعالیتهای
داوطلبانه شهروندان عادی است که «با هدف تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر
تصمیمهای سیاسی در سطوح گوناگون نظام سیاسی انجام میشود» .پیپا نوریس با توجه
به رشد گونههای نامتعارف مشارکت سیاسی در همه دموکراسیها که از ظهور جنبشهای
اجتماعی جدید و رشد یک فرهنگ سیاسی فرامادی و نیز گسترش سیاستهای پسامدرن
در جوامع توسعهیافته و پیشرفته سرچشمه گرفته است ،مشارکت سیاسی را چنین تعریف
میکند« :هر بعدی از فعالیت که بهگونهای طراحی شده است که مستقیماً بر نهادهای
حکومتی و فرایند سیاستگذاری یا غیرمستقیم بر جامعه مدنی تأثیر گذارد ،یا به این منظور
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.2نقش و جایگاهمذهب در مشارکت

درباره نقش و جایگاه مذهب در جوامع دو دیدگاه متناقض وجود دارد .برخی بر این ادعا
هستند که با توجه به روند سکوالر شدن زندگی اجتماعی ،مذهب محکوم به فناست .از
دیدگاه دیگر ،این روند در حقیقت بهمعنای نابود شدن مذهب نیست ،بلکه از تغییر شکل آن
حکایت دارد (بشیریه ،6331 ،ص .)116اینگلهارت این نظر را که ارزشهای مادی در جوامع
صنعتی جایگزین جهانبینیهای معنوی و مذهبی شود ،نمیپذیرد و معتقد است در بلندمدت
انتقال به جامعه «مابعد صنعتی» موجب تأکید مجدد بر ارزشهای معنوی میشود (اینگلهارت،
 ،6333ص.)106
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صورت میگیرد که الگوهای نظاممند رفتار اجتماعی را تغییر دهد».
در این تعریفها چند ویژگی برای مشارکت سیاسی در نظر گرفته شده است:
مشارکت سیاسی به رفتار شهروندان اشاره دارد ،نه سیاستمداران یا مسئوالن حکومتی.
مشارکت سیاسی یک فعالیت یا کنش است .ازاینرو ،تماشای اخبار سیاسی یا عالقه به
سیاست الزاماً مشارکت سیاسی شمرده نمیشود.
مشارکت سیاسی عملی داوطلبانه است و به حکم رهبران سیاسی یا الزام قانونی صورت
نمیگیرد .مشارکت سیاسی به سیاست و حکومت در معنای گسترده این مفاهیم (نظام
سیاسی) مربوط میشود و به جنبههای خاصی از آن ـ همچون تصمیمگیری پارلمانی ـ یا
به گونههای خاصی از مشارکت ـ همچون تماس با مسئوالن ـ محدود نمیگردد (عبداهلل،
 ،6396ص.)15
با توجه به آنچه گفتیم ،مشـارکت سـیاسی و انتخاباتی در مقاله حاضر به معنای زیر به
کار برده خواهد شد :همه فعالیتهای شهروندان که با هدف انتخاب مجریان یا تأثیرگذاری
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بر تصـمیمهای سـیاسـی و بر فضای سیاسی کلی کشور صورت
می گیرد .بحث تئوریکی که در تحقیق حاضــر ارائه می شــود ،بیشــتر به منظور فهم بهتر
مفاهیم و متغیرهایی است که بهعنوان «نقش باورهای مذهبی بهعنوان پیشبینیکنندههای
مشارکت سیاسی و رأیدهی» آزموده شدهاند.

 .6نقلقولهای خود صاحبنظران به نقل از:
Institute for Social Research and Analysis. 2004, Political Participation of Young
People in Europe – Development of Indicators for Comparative Research in the
European union (EUYOUPART), Vienna , Austria.
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مذهب و سیاست پیوندی دیرینه و دوجانبه دارند؛ ضمن آنکه نوع رابطه و میزان اثرگذاری
هریک بر دیگری پیچیده است .این رابطه به تعداد رجال دین و سیاست و تفسیر آنها از حدود
و نحوه ارتباط هر حوزه ،تنوع دارد؛ ضمن آنکه ،میزان پایبندی افراد به مذهب و گرایش به
اصول و آموزههای آن مذهب نیز متفاوت است .میزان تعهد افراد به مذهب ،در نوع و میزان
انطباق رفتارهای سیاسی ایشان با آموزههای مذهبی نقش مستقیم و مؤثری دارد .به نظر
میرسد دخالت متغیرهای فراوان و تغییر رفتار سیاسی نیروهای مذهبی و غیرمذهبی در
قبال رویدادهای مختلف سیاسی ،بیانگر اثرپذیری عامل مذهب از عوامل دیگر در فرایند
اثرگذاری بر سیاست است و ازاینرو ،در تفسیر دادههای مربوط به نقش مذهب در رفتار
سیاسی باید به این امر توجه کرد.
دیگر آنکه ،نوع تعالیم مذاهب از اصلیترین عواملی است که در میزان و نوع مشارکت
سیاسی پیروان آن مذهب نقش دارد .برای نمونه ،اسالم درمقایسهبا دیگر ادیان تنها یک
دین نیست ،بلکه نظامی دولتی نیز بوده ،نظریه سیاسی و حقوقی آن به شکلهای مختلف
اجرا شده است (بشیریه ،6331 ،ص .)133این همان چیزی است که با عنوان «توان مثبت
مذهب» برای ماکس وبر و پیروان وی اهمیت فراوانی دارد .با توجه به نقش مذهب در
ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران ،باید انتظار داشت مذهب از مهمترین عوامل مشارکت
به شمار آید .در تحقیقات بهعملآمده میزان مشارکت برحسب تکلیف شرعی و تکلیف
اجتماعی در مجموع  16/1درصد است (مصفا ،6333 ،ص.)601
 .3مدل تحلیل متغیرهای اثرگذار بر مشارکت سیاسی

با توجه به تعدد و تنوع رویکردها و نظریات درباره مشارکت سیاسی ،یکی از روشها برای
تبیین مشارکت سیاسی و مشارکت رأیدهی بهطور اخص ،سطحبندی متغیرها و عوامل
دخیلِ مطرحشده در تبیین مشارکت سیاسی است .در این روش نوعاً به دو دسته عوامل خرد
(فردی) و عوامل کالن در تبین مشارکت سیاسی و بهویژه مشارکت رأیدهی اشاره شده
است (دارابی ،6366 ،ص .)66در مقاله حاضر مدل تحلیلی پیپا نوریس را برای دستهبندی
متغیرهای دخیل در مشارکت رأیدهی که در اصل برای مشارکت سیاسی بهطور اعم طراحی
شده است ،به کار بردهایم .وجه تمایز پیپا نوریس در توجه به متغیرها و عوامل دخیل در
مشارکت سیاسی آن است که او از سه دسته نظریات کالن ،متوسط و خرد در تبیین مشارکت
سیاسی نام برده است (نوریس1001 ،م ،ص.)1
در مدل نوریس ،در «سطح کالن» دو مجموعه از نظریات مطرح شده است .در گروه
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اول ،ساختار دولت در یک جامعه ،تعیینکننده نوع و سطح مشارکت شهروندان است .منظور
از ساختار دولت ،ساختارهای قانون اساسی ،نظام حزبی ،قوانین و نظام انتخاباتی و مانند آن
است .دسته دیگر از نظریات کالن بر فرایند مدرنیزاسیون تأکید دارد که سبب تغییر جنبههای
گوناگون حیات جوامع گشته است .برخی از این تحوالت عبارتاند از :ارتقای سطح زندگی،
رشد بخش خدمات ،افزایش سطح سواد و فرصتهای آموزشی ،تغییر مناسبات اقتصادی از
سنتی به مدرن و گسترش طبقه متوسط ،تخصصی شدن حرفههای مختلف ،افزایش
دسترسی به رسانههای جمعی ،رشد دیوانساالری ،و افزایش ورود زنان به بازار کار.
در «سطح میانی» که نوریس از آن تحت عناوین نظریات سازمانی یا نظریات عوامل یا
کارگزاران بسیج یاد میکند ،مشارکت سیاسی شهروندان با توجه به نقش عوامل بسیج
اجتماعی و سیاسی و شبکههای اجتماعی در فعالسازی و بسیج شهروندان تبیین میشود.
مهمترین عوامل و کارگزاران بسیج عبارتاند از :احزاب سیاسی ،اتحادیههای کارگری و
صنفی ،کلیساها و مراکز مذهبی ،انجمنهای داوطلبانه و رسانههای خبری .بر اساس این
نظریات ،تفاوتهایی که در نوع و سطح مشارکت سیاسی در کشورهای دارای نظامهای
دموکراتیک مشابه دیده میشود ،بر اساس میزان نقشآفرینی کارگزاران بسیج اجتماعی و
سیاسی قابل تبیین است.
در «سطح خرد» ،در مدل نوریس به دو «نظریه منابع» و «نظریه انگیزش» اشاره شده
است .در نظریه منابع این عقیده مطرح است که افراد برخوردار از منابع بیشتر ،سطوح باالتری
از مشارکت سیاسی را از خود نشان میدهند .این منابع ممکن است مادی یا معنوی باشد،
ولی هرچه میزان منابع در اختیار افراد افزایش یابد ،امکان مشارکت آنان نیز افزایش پیدا
میکند .از مهمترین منابع تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی میتوان به تحصیالت ،درآمد ،زمان
آزاد ،ارتباطات و مهارتهای سازمانی اشاره کرد.
در نظریه انگیزش عوامل انگیزشی متفاوت است و ممکن است دامنه آن از انگیزههای
مادی تا انگیزههای ارزشی و نگرشی را دربرگیرد .صاحبنظران به طیف متنوعی از
انگیزههای غیرمادی اشاره کردهاند که مهمترین موارد آن عبارتاند از :عالقه به سیاست،
احساس اثربخشی ،احساس وظیفه (مدنی ،ملی یا دینی) ،اعتماد سیاسی و ارزشهای سیاسی
افراد (همان ،ص.)61
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در تحقیق حاضر ،مدل پیپا نوریس را با تغییراتی برای مشارکت رأیدهی مبنا قرار
دادهایم .به دلیل وجود محدودیت ،در این تحقیق تنها به سطح خرد ،یعنی منابع اجتماعی و
عوامل انگیزشی پرداختهایم و در سطح میانی ،عواملی همچون صداوسیما ،مطبوعات و
گروههای مرجع را بررسی کردهایم.
 .4چارچوب مفهومی

در تحقیق حاضر واحد تحلیل ما فرد است و هدف «تأثیر مؤلفههای مذهبی بر رفتار
رأیدهی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی» است؛ ازاینرو ،نظریههایی مورد استفاده
در این مقاله است که در سطح خرد به تبیین مشارکت رأیدهی اشاره دارد.
امروزه اغلب تحلیلهای مشارکت رأیدهی یک رشته از یافتههای کلی را درباره میزان
یا علل مشارکت سیاسی و مشارکت رأیدهی پایهگذاری کرده است ،ولی همچنان «مدل
مبنای» ( )baseline modelوربای و نای در توضیح اینکه چه کسی مشارکت میکند ،نقش
مهمی ایفا میکند؛ بهویژه ویژگیهایی چون سطح تحصیالت ،سطح درآمد و وضعیت شغلی،
همراه با عوامل مرتبطی چون جنسیت ،سن ،تجرد یا تأهل و محل سکونت .گرایشهای
فرهنگی (ارزشی) که ارتباط نزدیکی با وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و تحصیلی دارند نیز در
جلب مشارکت رأیدهی اهمیت دارند .در سطح دیگری عوامل و نهادهای بسیجگر همچون
احزاب ،اتحادیهها ،مراکز مذهبی و رسانهها اثرگذارند (اینگلهارت ،6333 ،ص.)36
در این مقاله متغیر وابسته «مشارکت رأیدهی» است که در دو نوع انتخاباتِ
ریاستجمهوری و مجلس شورای اسالمی بررسی شده است .تمرکز مقاله نیز بر سطح خرد

و برخی از عوامل بسیجگر در سطح میانی است که در حوزه مذهب در نگرش و باور فردی
اثرگذارند ،همچون نهادها و مراکز مذهبی مانند مساجد و هیئتهای مذهبی و گروههای
مرجع اجتماعی ،یعنی نظر روحانیت و مراجع تقلید شیعه.
 .5تعریف مفاهیم

مفاهیم اساسی در مقاله حاضر عبارتاند از:

تأثیر مؤلفههای مذهبی بر رفتار رأیدهی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی

الف) مشاركت سیاسی و مشاركت رأیدهی :مشارکت از نظر لغوی بهمعنای شرکت کردن
و معادل واژه  participationدر زبان انگلیسی است .مشارکت بهمعنای همکاری داشتن یا
در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن است .دائرةالمعارف بینالمللی علوم اجتماعی
مشارکت سیاسی را فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و
غیرمستقیم در سیاستگذاری عمومی تعریف میکند (واینر ،6339 ،ص .)639با توجه به تعاریف
متعدد از مشارکت سیاسی در مجموع میتوان گفت مشارکت سیاسی شامل همه فعالیتهای
شهروندان است که با هدف تأثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمهای سیاسی و بر
فضای سیاسی کلی کشور صورت میگیرد (سیدامامی.)6361 ،
گفتنی است قید «داوطلبانه بودن» شرط اساسی مشارکت سیاسی شهروندان (در مقابل
سیاستمداران) ذکر شده است (مک السکی6931 ،م ،ص .)151رأی دادن از انواع مشارکت
سیاسی و در جوامع مردمساالر ،اصلیترین شکل مشارکت سیاسی به شمار میرود .در این
تحقیق مفهوم «مشارکت رأیدهی» بهمعنای شرکت در هرگونه انتخابات و رأی دادن در
آن به کار رفته است.
رأی دادن ،عملی تشریفاتی و حقوقی است که شهروندان با انجام آن طبق ضوابط و
شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان میپردازند و رأیدهنده با این عمل حقوقی
در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت میکند (مرکز پژوهشهای مجلس ،گزارش .)1306313
ب) منابع اجتماعی :منابع عبارت است از هر چیزی که بتواند از سوی افراد ،گروهها یا ملت
در تعقیب اهدافشان استفاده شود .منابع تنوع نامحدودی دارند .وقت ،پول ،شغل ،تحصیالت،
مالکیت زمین ،درآمد ،شهرت و  ...منابع آشکاری هستند .رابرت دال در مطالعه درباره شهر
نیوهیون در آمریکا ،اهمیت موقعیت اجتماعی را بهعنوان منبعی در تصمیمگیری اجتماعی
نشان داده است (پالمر و اشترن ،6313 ،ص .)663-661پالمر و اشترن مدعی هستند که اعتراض
سیاسی نیز میتواند ـ البته نه همیشه ـ بهعنوان منبعی مؤثر موردنظر قرار گیرد (همان،
ص . )663به عبارت دیگر ،منابع اجتماعی فرد ،کیفیت یا موقعیتی است که فرد در جامعه در
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طول زمان کسب کرده و او را برای انجام برخی امور توانمند ساخته است.
بر اساس نظریة منابع ،افرادی که عالقة بیشتری به سیاست دارند و مسائل سیاسی را
بیشتر دنبال میکنند ،سطح تحصیالت و درآمد باالتری داشته ،تجربة فعالیت در انواع
انجمنها و سازمانهای داوطلبانه (در ایران همچون مساجد و هیئتهای مذهبی) را دارا
هستند و تمایل بیشتری به مشارکت سیاسی بهطور اعم و مشارکت رأیدهی بهطور اخص
دارند .مطالعات تجربی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کموبیش نشاندهنده وجود
چنین رابطهای میان منابع اجتماعی پیشگفته و مشارکت سیاسی و مشارکت رأیدهی افراد
است.
مطالعات تجربی کموبیش نشاندهنده رابطه میان منابع اجتماعی چون سطح تحصیالت،
پیگیری اخبار سیاسی ،عالقه به سیاست ،مهارتهای مشارکتی (ناشی از همکاری یا فعالیت
در انواع انجمنها و تشکلهای اجتماعی) ،سطح درآمد ،مذهبی بودن ،اعتماد سیاسی،
مشارکت سیاسی و مشارکت رأیدهی است ،ولی در مقاله حاضر تنها به مؤلفه مذهب بسنده
شده است.
 .6عوامل انگیزشی

انگیزهها عوامل محرک رفتار انسان در رسیدن به اهداف یا دنبال کردن خواستهها ،آرزوها و
کنشهای درونی فرد شمرده میشوند؛ بنابراین ،بر شکلگیری انگیزههای انسان ،هم
کششهای درونی و هم انواع عوامل بیرونیِ ناشی از یادگیری اجتماعی یا جامعهپذیری می
تواند دخیل باشد .در روانشناسی اجتماعی میتوانیم سه نظریه انگیزشیِ ارضای نیاز،
تصمیمگیری عقالیی و تبادل اجتماعی را مشخص کنیم.
 ارضای نیاز :این نظریه فرد را دارای نیاز و انگیزههای خاص میداند که رفتارهای او در
جهت ارضای آن نیازهاست؛ برای مثال ،تمایل به جنس مخالف.
 تصمیمگیری عقالیی :این نظریه بر این فرض است که مردم ،تصمیمگیرندههایی منطقی
و عقالیی هستند و سود و زیان احتمالی هر عمل را محاسبه میکنند و با استفاده از عقل
و منطق خود بهترین را برمیگزینند.
 تبادل اجتماعی :در این نظریه وقتی دو نفر با هم در تعامل هستند ،مبادله پاداش یا تنبیه
بین آنها انجام میگیرد .نظریه تبادل اجتماعی تعامل میانفردی را بر مبنای سود و زیان
آن برای هر شیوه احتمالی تعامل تحلیل میکند (کریمی ،6366 ،ص.)11-11
در مشارکت رأیدهی افزون بر منابعی که بر مشارکت سیاسی بهطور اعم و مشارکت

 .7عوامل بسیجگر

در تحقیق حاضر در سطح میانی بر اساس مدل نوریس به تعدادی از عوامل اجتماعی که
نقش بسیجگر در مشارکت رأیدهندگان دارند ،اشاره شده است .بر اساس این نظر ،مشارکت
رأیدهی بهعنوان شکلی از اشکال مشارکت سیاسی ،افزون بر ویژگیهای فردی ،ثمره
عوامل بسیجگر است .مهمترین عوامل بسیجگر در مشارکت رأیدهی در این تحقیق،
گروههای مرجع هستند .گروه مرجع عبارت است از :گروه ،جمع ،رده اجتماعی یا شخص
(بهعنوان نماد یک گرایش یا گروه اجتماعی) که فرد در بعضی یا در همه عرصههای حیات
اجتماعی آن را معیار قضاوت خود قرار میدهد یا از آن تبعیت میکند (اردشیر انتظاری،6363 ،
ص .)93متغیرهای ذیل بهعنوان افراد یا گروههای مرجع که احتمال تأثیر بر مشارکت
رأیدهی افراد دارند ،بررسی شدند :خانواده (مشخصاً پدر خانواده) ،شخصیتهای دانشگاهی،
روحانی مسجد یا محل یا محیطکار ،دوستان ،همکاران در محیط کار یا تحصیل.
 .8نقش گروههای مرجع و شبکههای اجتماعی (مذهبی) در مشارکت انتخاباتی
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رأیدهی بهطور اخص اثر میگذارند ،انگیزههای شرکت در امور یا فعالیتهای سیاسی را
باید به شمار آورد .انگیزههای شرکت در فعالیتهای سیاسی و از جمله رأی دادن میتواند
از نوع عاطفی باشند .برای نمونه ،فرد ممکن است بنا به حس وظیفه شهروندی ،میهنپرستی
یا تکلیف شرعی به پای صندوق رأی برود .از سوی دیگر ،انگیزههای مشارکت سیاسی ،از
جمله رأی دادن میتواند ابزاری و یا به عبارت دیگر ،مبتنی بر فایده مورد انتظار از فعالیت
یادشده باشد .البته افزون بر انگیزههای ابزاری شخصی ،میتوان از انگیزههای ابزاری گروهی
مانند سود و زیان گروه قومی یا صنفی و انگیزههای ابزاری ملی که سود و زیان ملی است
نیز نام برد (نوریس1001 ،م ،ص.)6
در مقاله حاضر از میان عوامل انگیزشی مختلف ،همچون انگیزههای ابزاری شخصی
(سود و زیان خود و خانواده) ،انگیزههای ابزاری ملی (سود و زیان ملی) ،انگیزه دینی،
مسئولیت مدنی  ،حمایت از حزب /جناح سیاسی ،امید به تغییر در وضع موجود (ناشی از
نارضایتی از وضع موجود) ،تداوم بخشیدن به سیاستهایی که از آنها رضایت نسبی وجود
دارد ،مخالفت با فرد  /گروه  /جناح نامطلوب و  ...که در مطالعات و پیمایشها بررسی
میشوند ،تنها به بعد مذهبی بودن بسنده شده است.

بررسی تأثیر گروههای مرجع ،از موضوعات مهمی است که در مطالعات رفتار رأیدهی 13
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مورد توجه پژوهشگران است .به اختصار منظور از گروه مرجع عبارت است از« :گروه ،جمع،
رده اجتماعی یا شخص (بهعنوان نماد یک گرایش یا گروه اجتماعی) که فرد در بعضی یا
در همه عرصههای حیات اجتماعی آن را معیار قضاوت خود قرار میدهد یا از آن تبعیت
میکند» (انتظاری و پناهی ،ش ،39-36ص .)93نتایج نظرسنجیها در ایران نشان میدهد همواره
طیف گستردهای از چهرههای علمی ،مذهبی و روحانی ،هنری ،ورزشی و ...بهعنوان
گروههای مرجع معرفی شدهاند.
در جریان انتخابات دوم خرداد  ،6331با توجه به فشردگی رقابت انتخاباتی ،نامزدهای
انتخاباتی در جلب حمایت شخصیتها ،گروهها ،جناحها و مسئوالن کوشیدند .بر اساس
نظرسنجی بهعملآمده درباره نوع ویژگیهای حمایتی از آقای خاتمی ،نتایج زیر بهدست
آمد :حمایت دانشگاهیان  10/1درصد ،حمایت هنرمندان  66/5درصد ،حمایت روحانیت 9/1
درصد ،تأیید علما و روحانیت  3/9درصد ،حمایت ورزشکاران  3/1درصد ،حمایت رزمندگان
و ایثارگران  1/1درصد (ربیعی ،6360 ،ص.)611
در تحقیقی که از سوی معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
در سطح تهران با حجم نمونه  1061نفر صورت گرفت ،نتایج زیر بهدست آمد :حمایت
دانشگاهیان  61/1درصد ،حمایت هنرمندان  6/9درصد ،حمایت رهبری  61/3درصد ،تأیید
علما و روحانیت  60/6درصد ،حمایت ورزشکاران  1/3درصد ،حمایت رزمندگان و ایثارگران
 3/3درصد (عبداهلل ،6331 ،ص.)10
در گزارشی که از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) در بهمن  6361با حجم
نمونه  6166نفر در شهر تهران انجام گرفت ،در ارزیابی گروههای مرجعِ مردم در
تصمیمگیری برای مشارکت در انتخابات ،طیف متنوعی از شخصیتها و چهرههای سیاسی،
اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی و هنری مورد پرسش قرار گرفتند .بر اساس نتایج این گزارش،
مردم پاسخدهنده ،استادان دانشگاه و دانشجویان ،و مراجع تقلید و روحانیون را دو گروه
مرجع اصلی خود معرفی کردند (ایسپا ،گزارش ش.)696
در گزارش تحقیقی دیگری که در سال  6361در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی
در شهر تهران با حجم نمونه  6106نفر از سوی همین مرکز صورت گرفت ،گروههای مرجع
موردتوجه در نظر مردم در تصمیمگیری برای مشارکت در انتخابات ،به ترتیب اساتید
دانشگاه ،دانشجویان ،مراجع تقلید و شخصیتهای سیاسی و روحانیون بودند (ایسپا ،گزارش
ش.)666
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درباره نقش گروههای مرجع در انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری در مطالعه
صورتگرفته از سوی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در  30شهر کشور با حجم نمونه  61510نفر ،نتایج زیر بهدست آمد:
 11/1درصد از پاسخدهندگان گفتهاند برای تصمیمگیری در خصوص انتخابات
ریاستجمهوری بیشتر به «دانشگاهیان» اعتماد دارند« .اعضای خانواده» با  69/6درصد،
«شخصیتهای سیاسی» با  66/1درصد« ،دوستان و آشنایان» با  61/9درصد« ،روحانیان»
با  6/1درصد و «احزاب و گروههای سیاسی» با  6درصد در مراتب بعدی اعتماد
پاسخدهندگان برای تصمیمگیری در خصوص انتخابات قرار دارند.
افراد گروه سنی  66-11سال بیشتر به «دانشگاهیان» ( 11/3درصد) ،افراد گروه سنی
 50سال و باالتر ( 16درصد) و افراد گروه سنی  66-11سال ( 10/9درصد) بیشتر به «اعضای
خانواده» و افراد گروه سنی  30-39سال ( 10/3درصد) بیشتر به «شخصیتهای سیاسی»
برای تصمیمگیری در خصوص انتخابات ریاستجمهوری اعتماد دارند .همچنین با افزایش
سن ،بر درصد اعتماد به «روحانیان» برای تصمیمگیری در خصوص انتخابات افزوده و از
درصد اعتماد به «احزاب و گروههای سیاسی» کاسته شده است.
با افزایش سطح تحصیالت بر درصد اعتماد به «دانشگاهیان»« ،شخصیتهای سیاسی»
و «احزاب و گروههای سیاسی» برای تصمیمگیری در خصوص انتخابات افزوده و از درصد
اعتماد به «اعضای خانواده»« ،دوستان و آشنایان» و «روحانیان» کاسته شده است.
دانشجویان بیشتر به «دانشگاهیان» ( 31/1درصد) ،زنان خانهدار بیشتر به «اعضای
خانواده» ( 13/1درصد) ،افراد شاغل بیشتر به «شخصیتهای سیاسی» ( 69/6درصد) ،افراد
بیکار بیشتر به «دوستان و آشنایان» ( 66/3درصد) و افراد بازنشسته بیشتر به «روحانیان»
( 61/6درصد) برای تصمیمگیری در خصوص انتخابات ریاستجمهوری اعتماد دارند (عبداهلل،
 ،6396ص.)95
در مجموع مشاهد میشود نقش گروههای مرجع ،بهویژه دانشگاهیان ،شخصیتهای
سیاسی ـ مذهبی ،احزاب و گروههای سیاسی پررنگ است .در پیمایشی که از سوی
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در آستانه انتخابات
یازدهمین دوره ریاستجمهوری برگزار شد ،از میان عوامل مؤثر در انتخاب کاندیدای برتر
ریاستجمهوری« ،نظر روحانیت» یکی از مهمترین عوامل معرفی شده است (خرداد .)6391
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مطالعهای درباره وضعیت مشارکت در انتخابات مجلس هفتم شورای اسالمی در سال 6363
در دو مرحله در سطح ملی و در سطح شهر تهران از سوی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور
به عمل آمد .هدف از این مطالعه ،بررسی عواملی بود که موجب مشارکت یا عدم مشارکت
مردم در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسالمی در سطح ملی میشد .جامعه آماری
این تحقیق همه افراد واجد شرایط رأی دادن در  369شهرستان کشور بود .روش نمونهگیری
نیز بهصورت خوشهای و نمونه مورد بررسی  13665نفر بود .در این تحقیق رابطه برخی
متغیرها ،از جمله میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال (شاغل یا غیرشاغل بودن) ،گروههای
نسلی ،نوع شغل و رضایت از فرایند برگزاری انتخابات با مشارکت در هفتمین انتخابات
مجلس شورای اسالمی سنجیده شده است.
در این بررسی ،مهمترین انگیزه پاسخدهندگان برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم،
گزینه «مشارکت در تعیین سرنوشت خود و جامعه» با  33/6درصد بوده است 31/9 .درصد
آن را «وظیفه و تکلیف شرعی» دانستهاند ،و  63/1درصد «مقابله با توطئه کشورهای
خارجی» و  1/6درصد «تحکیم نظام» را عنوان کردهاند 3/5 .درصد از پاسخدهندگان نیز
«بیشتر موارد فوق» را انگیزه مشارکت خود در انتخابات اخیر مجلس برشمردهاند.
در پرسش دیگری از پاسخدهندگان خواسته شده است «مهمترین ویژگی مدنظرشان را
در انتخاب یک کاندیدا بیان نمایند» (یک ویژگی خواسته شده است).
«مذهبی بودن» بهعنوان مهمترین ویژگی کاندیدای موردنظر ( 13/1درصد) مطرح شده
است و پس از آن  16/6درصد به «داشتن صراحت بیان و شجاعت در دفاع از حقوق مردم
و رفع مشکالت» اشاره کردهاند 61/3 .درصد به تحصیالت باال 63 ،درصد به داشتن سوابق
اجرایی 66/6 ،درصد به مستقل بودن کاندیداها 3/1 ،درصد به داشتن معروفیت محلی5/5 ،
درصد به داشتن گرایش سیاسی یا وابستگی به حزبی خاص و در نهایت  6/3درصد به
اشتراکات زبانی و فرهنگی در انتخاب نماینده اهمیت دادهاند.
از پاسخدهندگان پرسیده شده بود «انگیزه شما از شرکت در انتخابات چه بوده است؟»
که  69/1درصد از پاسخدهندگان «مشارکت در تعیین سرنوشت خود و جامعه» را بیان
کردهاند 65 .درصد شرکت در انتخابات را «وظیفه و تکلیف شرعی» خود دانسته و 3/6
درصد آن را عاملی برای «تحکیم نظام» معرفی کردهاند 6/9 .درصد از پاسخدهندگان
«مقابله با توطئه کشورهای خارجی» را بهعنوان انگیزه خود معرفی کرده و  10درصد انگیزه

خود را از شرکت در انتخابات اخیر مجلس ،ترکیبی از موارد پیشگفته برشمردهاند (دفتر امور
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اجتماعی وزارت کشور.)6363 ،
 11/3درصد پاسخدهندگان «مذهبی بودن» کاندیداها 10/1 ،درصد «داشتن صراحت
بیان و شجاعت در دفاع از حقوق مردم و رفع مشکالت» 66/6 ،درصد تحصیالت باال63/6 ،
درصد «مستقل بودن کاندیداها» 9 ،درصد «تعلقات حزبی» 3/3 ،درصد «داشتن سوابق
اجرایی» 0/6 ،درصد «داشتن اشتراکات زبانی و فرهنگی» و  5/5درصد «معروفیت محلی»
را بهعنوان ویژگی اصلی نماینده موردنظر خود بیان کردهاند (همان).
با توجه به نتایج مطالعات مشاهده میشود مهمترین علل مشارک در انتخابات برای
شهروندان تهرانی به ترتیب عبارتاند از )6( :تأثیرگذاری بر سیاستهای نظام و سرنوشت
خود؛ ( )1وظیفه شرعی؛ ( )3پایبندی به نظام اسالمی؛ ( )1دفاع از نظام جمهوری اسالمی
در مقابل تهدیدهای خارجی (ایسپا ،گزارش ش.)663
در نظرسنجی بهعملآمده با عنوان «نظرسنجی انتخابات هشتمین دوره انتخابات مجلس
شورای اسالمی در میان دانشجویان دانشگاههای تهران» که درسال  6361با حجم نمونه
 101نفر از میان دانشجویان دانشگاههای دولتی در سطح تهران انجام شد ،دالیل
پاسخدهندگان برای شرکت هشتمین دوره انتخابات مجلس پرسیده گردید.
مهمترین دالیل پاسخدهندگان برای شرکت در انتخابات یادشده به ترتیب عبارتاند از:
مشارکت در سرنوشت کشور و تأثیر رأی من در تصمیمات کالن کشور ( 33/91درصد)،
عمل به وظیفه ملی ( 31/15درصد) ،عمل به وظیفه دینی و شرعی ( 13/65درصد).
در نتایج مالحظه میشود زنان ( 33/6درصد) بیش از مردان ( 30درصد) «احساس وظیفه
دینی» را در مشارکت در انتخابات در حد «خیلی زیاد و زیاد» مؤثر میدانند .آزمون آماری
  2بیانگر آن است که تفاوتهای مشاهدهشده بین نظر مردان در سطح اطمینان  95درصد
معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری است .افراد گروه سنی  15-19سال ( 16درصد)
کمتر از دیگر گروههای سنی و افراد گروه سنی  50سال و باالتر ( 61/1درصد) بیش از دیگر
گروههای سنی «احساس وظیفه دینی» را در مشارکت در انتخابات در حد «خیلی زیاد و
زیاد» مؤثر دانستهاند .معیار  dسامرز نیز جهت ارتباط بین دو متغیر را مستقیم نشان میدهد؛
بهطوریکه با افزایش سن بر درصد پاسخدهندگانی که تأثیر احساس وظیفه دینی را در
مشارکت در انتخابات در حد «خیلی زیاد و زیاد» دانستهاند ،افزوده شده است .افراد بیسواد
و با تحصیالت ابتدایی ( 61/6درصد) بیش از دیگر افراد و دارندگان تحصیالت عالی (13
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درصد) کمتر از دیگر گروههای تحصیلی تأثیر «احساس وظیفه دینی» را در مشارکت در
انتخابات در حد «خیلی زیاد و زیاد» دانستهاند .معیار  dسامرز نیز جهت ارتباط بین دو متغیر
را معکوس نشان میدهد؛ بهگونهایکه با افزایش سطح تحصیالت از درصد پاسخدهندگانی
که احساس وظیفه دینی را در مشارکت در انتخابات مؤثر دانستهاند ،کاسته شده است (عبداهلل،
 ،6396ص.)613
 .11ویژگیهای شخصیتی کاندیدای ریاست جمهوری بهعنوان عامل انگیزشی در
مشارکت رأیدهندگان
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مطالعات نشان میدهد یکی از مهمترین ویژگیهای کاندیدای مطلوب نزد مردم ایران
«مذهبی بودن» است .در نظرسنجی از مردم  30شهر کشور در خصوص انتخابات دهم
ریاستجمهوری در خرداد  ،6366از پاسخدهندگان در زمینه خصوصیات رئیسجمهوری آینده
پرسش شده است .بر اساس نتایج این تحقیق  93/6درصد از پاسخدهندگان «داشتن
تحصیالت دانشگاهی» 96 ،درصد «داشتن تجربه کار اجرایی» و  16/5درصد «مستقل
بودن» را در حد «خیلی زیاد و زیاد» مهم دانستهاند« .داشتن سابقه ریاستجمهوری» با
 11/3درصد« ،مورد تأیید یا معرفیشده از سوی اصالحطلبان» با  31/6درصد« ،مورد تأیید
یا معرفیشده از سوی اصولگرایان» با  13/1درصد و «روحانی بودن» با  16/9درصد از
نظر میزان اهمیت در مراتب بعدی نظر پاسخدهندگان قرار دارد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد افراد گروه سنی  10-19سال ( 91/1درصد) بیش از
دیگر گروههای سنی و دارندگان تحصیالت عالی ( 91/6درصد) و افراد بیسواد و با
تحصیالت ابتدایی ( 93/1درصد) بیش از دیگر گروههای تحصیلی داشتن تحصیالت
دانشگاهی را برای رئیسجمهور آینده در حد «خیلی زیاد و زیاد» مهم دانستهاند.
نتایج نشان میدهد افراد گروه سنی  81-42سال ( 81/8درصد) کمتر از دیگر
گروههای سنی و افراد گروه سنی  05سال و باالتر ( 25/6درصد) بیش از دیگر گروههای
سنی روحانی بودن رئیسجمهور را در حد «خیلی زیاد و زیاد» مهم دانستهاند (پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.)8811 ،
 .11دینداری افراد در مشارکت سیاسی و مشارکت رأیدهی
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از متغیرهایی که تأثیر بسیاری بر کیفیت و کمیت مشارکت سیاسی و انتخاباتی در ایران
داشته ،مذهبی بودن افراد است .در مطالعهای که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای

اسالمی در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال  6366به عمل آمده،
سعی شده است از ابعاد مختلف مذهبی بودن ،تنها به بعد میزان پایبندی به انجام تکالیف
شرعی توجه شود .این بعد در طیف خیلی زیاد ،زیاد ،تا حدودی ،کم و مذهبی نیستم ،سنجیده
شده است.
جدول شماره  .1میزان پایبندی به انجام تکالیف شرعی

خیلی زیاد

861

88/11

زیاد

828

46/6

تا حدودی

888

48/84

کم

41

0/24

مذهبی نیستم

08

85

بیپاسخ

40

2/48

جمع

085

855

در این پرسش از پاسخگویان خواسته شده میزان پایبندی خود را به انجام تکالیف و
واجبات شرعی اظهار کنند .در جدول فوق نشان داده شده است که  36/66درصد
پاسخدهندگان خود را خیلی زیاد 11/1 ،درصد زیاد 16/31 ،درصد تا حدودی و  5/13درصد
کم به انجام تکالیف شرعی پایبند میدانند و  60درصد اظهار کردهاند که مذهبی نیستند.
نکته قابل توجه در جدول فوق این است که اکثریت (حدود  56درصد) پاسخگویان در این
تحقیق خود را خیلی زیاد و زیاد به انجام تکالیف و واجبات شرعی پایبند میدانند.
 .12نقش عوامل انگیزشی در مشارکت انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری

ازآنجاکه انگیزههای افراد برای مشارکت در انتخابات میتواند متفاوت باشد ،سعی شده
انگیزههای مختلف پاسخگویان برای مشارکت در انتخابات بررسی شود .این انگیزهها در
موارد ذیل پرسیده شده است :احساس مسئولیت به کشور ،احساس تکلیف شرعی ،ادای دین
به شهیدان و خانواده آنها ،فشارهای محیط کار ،فشار خانواده و اقوام ،مُهر خوردن شناسنامه،
عادت به رأی دادن ،مخالفت با جناح یا کاندیدای رقیب ،تقویت انسجام ملی در مقابل
دشمن ،حمایت از نظام جمهوری اسالمی ،پیروی از مقام رهبری برای مشارکت در انتخابات،
و رضایت از وضع موجود و تمایل به تداوم آن.

تأثیر مؤلفههای مذهبی بر رفتار رأیدهی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی

تعداد

درصد
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جدول شماره . 2عوامل انگیزشی (درصد)

عنوان عامل
انگیزشی
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احساس مسئولیت
به کشور
احساس تکلیف
شرعی
ادای دِین به
شهیدان و خانواده
آنها
فشارهای محیط
کار
فشار خانواده و
اقوام
مُهر خوردن
شناسنامه
عادت به رأی
دادن
مخالفت با جناح یا
کاندیدای رقیب
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تقویت انسجام
ملی در مقابل
دشمن
حمایت از نظام
جمهوری اسالمی
پیروی از مقام
رهبری برای
مشارکت در
انتخابات
رضایت از وضع

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

بیپاسخ

16/66

11/11

61/11

60/35

1/11

31/11

65/11

63/33

11/11

1/65

33/91

61/16

66/61

11/1

65/1

1/36

1/16

61/11

15/16

66/31

3/06

3/1

63/91

13/91

66/66

66/5

9/05

69/11

50

60/66

3/1

5/13

63/91

16/66

66/5

61/15

66/66

10

11/16

9/11

31/33

69/66

63/61

11/65

1/51

35/16

61/1

66/66

36/31

1/9

30/51

61/9

61/03

31/16

1/03

61/63

61/15

69/05

16/3

3/35

عنوان عامل
انگیزشی
موجود و تمایل به
تداوم آن
بهبود وضعیت
اقتصادی و
معیشتی مردم
بهبود وضعیت و
جایگاه ایران در
عرصه بینالمللی

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

بیپاسخ

53/51

13/06

6/61

6/19

1/03

59/11

66/19

9/66

60/33

1/03
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جدول فوق نشان میدهد:
ـ انگیزه «احساس مسئولیت به کشور» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای خیلی
زیاد و زیاد حدود  30/35درصد و در گزینه تا حدودی  61/11درصد و در گزینه کم 60/35
درصد بوده است.
ـ انگیزه «احساس تکلیف شرعی به کشور» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای
خیلی زیاد و زیاد حدود  56/66درصد و در گزینه تا حدودی  63/33درصد و در گزینه کم
حدود  11درصد بوده است.
ـ انگیزه «ادای دین به شهیدان و خانواده آنها» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای
خیلی زیاد و زیاد حدود  50/33درصد و در گزینه تا حدودی  66/61درصد و در گزینه کم
 11/10درصد بوده است.
ـ انگیزه «فشارهای محیط کار» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای خیلی زیاد و
زیاد حدود  66/61درصد و در گزینه تا حدودی  61/11درصد و در گزینه کم  15/16درصد
بوده است.
ـ انگیزه «فشار خانواده و اقوام» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای خیلی زیاد و
زیاد حدود  1/16درصد و در گزینه تا حدودی  61درصد و در گزینه کم حدود  16درصد
بوده است.
ـ انگیزه «مُهر خوردن شناسنامه» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای خیلی زیاد
و زیاد حدود  10/55درصد و در گزینه تا حدودی  69/11درصد و در گزینه کم  50درصد
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بوده است.
ـ انگیزه «عادت به رأی دادن» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای خیلی زیاد و
زیاد حدود  6/13درصد و در گزینه تا حدودی  66درصد و در گزینه کم حدود  11درصد
بوده است.
ـ انگیزه «مخالفت با جناح یا کاندیدای رقیب» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای
خیلی زیاد و زیاد حدود  11/31درصد و در گزینه تا حدودی  10درصد و در گزینه کم 11/16
درصد بوده است.
ـ انگیزه «تقویت انسجام ملی در مقابل دشمن» برای مشارکت در انتخابات ،در
گزینههای خیلی زیاد و زیاد حدود  53/61درصد و در گزینه تا حدودی  63/61درصد و در
گزینه کم  11/65درصد بوده است.
ـ انگیزه «حمایت از نظام جمهوری اسالمی» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای
خیلی زیاد و زیاد حدود  56/66درصد و در گزینه تا حدودی  66/66درصد و در گزینه کم
 36/31درصد بوده است.
ـ انگیزه «پیروی از مقام رهبری» برای مشارکت در انتخابات ،در گزینههای خیلی زیاد
و زیاد حدود  15/11درصد و در گزینه تا حدودی  61درصد و در گزینه کم  31/16درصد
بوده است.
ـ انگیزه «رضایت از وضع موجود و تمایل به تداوم آن» برای مشارکت در انتخابات ،در
گزینههای خیلی زیاد و زیاد حدود  15/16درصد و در گزینه تا حدودی  69درصد و در گزینه
کم  16/30درصد بوده است.
ـ انگیزه «بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم» برای مشارکت در انتخابات ،در
گزینههای خیلی زیاد و زیاد حدود  60/55درصد و در گزینه تا حدودی  6/61درصد و در
گزینه کم  6/19درصد بوده است.
ـ انگیزه «بهبود وضعیت و جایگاه ایران در عرصه بینالملل» برای مشارکت در انتخابات،
در گزینههای خیلی زیاد و زیاد حدود  33/33درصد و در گزینه تا حدودی  9/66درصد و در
گزینه کم  60/33درصد بوده است.
نتایج جدول فوق نشان میدهد مهمترین عوامل انگیزشی برای مشارکت در انتخابات
در گزینههای خیلی زیاد و زیاد «بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم»« ،بهبود وضعیت
و جایگاه ایران در عرصه بینالملل»« ،احساس مسئولیت به کشور»« ،تقویت انسجام ملی
در مقابل دشمن»« ،احساس تکلیف شرعی» و «حمایت از نظام جمهوری اسالمی» و

کمترین انگیزه «فشار خانواده»« ،فشار محیط کار» و «عادت به رأی دادن» بوده است.
نتایج نشاندهنده این واقعیت است که دیدگاههایی که ترس از عدم مشارکت یا
فشارهای محیط کار یا خانواده را عوامل انگیزشی مهمی برای شرکت در انتخابات در نظر
میگیرند ،دستکم بر پایه آنچه ما بهدست آوردهایم ،چندان کمکی به تبیین عوامل انگیزشی
شرکت در انتخابات در ایران نمیکند.
جدول شماره .3رابطه متغیر «پایبندی به انجام تکالیف شرعی» و تمایل به شرکت در
انتخابات ریاست جمهوری دهم
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
دهم

پایبندی به انجام تکالیف شرعی

کم یا تا حدودی
خیلی زیاد یا زیاد
جمع

نمیدانم

تعداد

88

84

85

08

درصد

45/1

65/2

81/1

855

تعداد

05

48

64

825

درصد

80/4

86/2

24/1

855

تعداد

451

84

44

854

درصد

61/1

0/6

40/0

855

تعداد

962

29

151

125

درصد

51/3

11/5

31/1

111

(کای ـ دو )sig5/555 828/8

رابطه متغیر پایبندی به انجام تکالیف شرعی و تمایل به شرکت درانتخابات ریاست
جمهوری دهم معنادار است؛ یعنی هرچه پایبندی به انجام تکالیف شرعی زیاد باشد ،میزان
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم بیشتر است.
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جدول شماره  .4رابطه میان «پایبندی به انجام تکالیف شرعی» و شرکت در انتخابات
(انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس و مشاركت در مجموع انتخابات)
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
دهم

پایبندی به انجام تکالیف

شرکت

شرعی

نكردهام
مذهبی
نیستم
کم یا تا
حدودی
خیلی زیاد یا
زیاد
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جمع

درصد

25/5

1/5

04/5

855

تعداد

42

6

854

884

درصد

84/0

2/2

41/8

855

تعداد

84

0

415

854

درصد

0/6

8/4

14/4

855

تعداد

61

15

113

182

درصد

19/5

3/ 1

81/5

111

شرعی

خیلی زیاد یا
زیاد
جمع

34

تعداد

45

2

46

پایبندی به انجام تکالیف

کم یا تا
حدودی

کردهام
05

(کای ـ دو 65/082

مذهبی
نیستم

نامشخص

شرکت

جمع

)Sig =5/555

شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی

شرکت
نكردهام

نامشخص

شرکت

جمع

کردهام

تعداد

41

2

80

24

درصد

01/6

1/0

88/1

855

تعداد

21

44

65

885

درصد

86/1

86/1

26/4

855

تعداد

80

81

484

415

درصد

84/8

6/4

18/4

855

تعداد

111

11

319

162

درصد

93/8

2/1

66/8

111

(کای ـ دو )Sig =5/555 11/544

پایبندی به انجام
تکالیف شرعی

مذهبی
نیستم
کم یا تا
حدودی
خیلی زیاد
یا زیاد
جمع

شرکت در مجموع انتخابات

شرکت
نكردهام

نامشخص

شرکت

جمع

کردهام

تعداد

44

1

84

08

درصد

05/1

84/5

84/8

855

تعداد

85

84

15

824

درصد

48/8

44/0

06/8

855

تعداد

86

44

462

854

درصد

0/4

1/1

16/5

855

تعداد

23

68

361

519

درصد

11/5

13/5

21/2

111

با توجه به جداول و نتایج آزمونهای فوق میتوان گفت:
الف) میان «پایبندی به انجام تکالیف شرعی» و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
رابطه معنادار و مثبت است؛ یعنی کسانی که به انجام تکالیف شرعی پایبندی بیشتری دارند،
در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بیشتر مشارکت داشتهاند.
ب) میان «پایبندی به انجام تکالیف شرعی» و شرکت در انتخابات مجلس رابطه معنادار
و مثبت است؛ یعنی کسانی که به انجام تکالیف شرعی پایبندی بیشتری دارند ،در انتخابات
گذشته مجلس بیشتر مشارکت داشتهاند.
ج) میان پایبندی به انجام تکالیف شرعی و مشارکت در مجموع انتخابات رابطه معنادار
مشاهده میشود؛ یعنی با افزایش پایبندی به انجام تکالیف شرعی ،میزان مشارکت در
مجموع انتخابات بیشتر بوده است.
 .13نتیجه

در بررسی دادهها و تحلیلهای بهعملآمده در این مقاله ،به این نتیجه میرسیم که مؤلفههای
مذهبی در ابعاد مختلف دینداری فردی و انتخاب کاندیدای مذهبی و مراجعه به گروههای
مرجع دینی ،از جمله مراجع تقلید و روحانیت و عوامل بسیجگری چون مساجد و هیئتهای
مذهبی ،نقش مؤثری بر رفتار انتخاباتی در ادوار مختلف داشته است .نقش عوامل بسیجگر
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(همچون روحانی مسجد محل ،محیط کار ،مراجع تقلید و  )...در تشویق افراد برای مشارکت
در انتخابات بسیار زیاد است .نتایج به ما نشان میدهد حمایت و تأیید علما و روحانیت از
مهمترین عوامل جلب اعتماد به کاندیدای انتخاباتی است .نتایج مطالعات برای داوطلبان
نمایندگی مجلس نشان میدهد پاسخدهندگان« ،مذهبی بودن» را یکی از شاخصهای مهم
برای کاندیدای موردنظر خود بیان کردهاند .یافتهها نشان میدهد از مهمترین عوامل
انگیزشی در مشارکت رأیدهی در ادوار مختلف ،مواردی چون تکلیف شرعی ،تحکیم نظام
اسالمی ،مسئولیت مدنی ،مقابله با توطئه دشمن است .در نتایج مالحظه میشود در انتخابات
ریاست جمهوری دهم ،زنان بیش از مردان و نیز گروههای سنی پنجاه سال به باال و افراد
بدون تحصیالت عالی« ،احساس وظیفه دینی» را در مشارکت انتخاباتی مؤثر میدانند؛ بدین
صورت که با افزایش پایبندی به انجام تکالیف شرعی ،میزان مشارکت در ادوار مختلف بیشتر
میشود .پیروی از نظرات مراجع دینی و روحانیت ،یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در
مشارکت انتخاباتی آحاد جامعه ایران است که نظام سیاسی ج.ا.ایران باید در جهت
سیاستگذاریهای آتی و افزایش هرچه بیشتر مشارکت انتخاباتی و سیاسی آن را مورد توجه
قرار دهد.
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