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دانشیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده

رفتار انتخاباتی از مسائل اساسی در حوزه جامعه شناسی است .به عبارتی ،رفتار انتخابااتی کنشای
اجتماعی است که نمیتوان آن را بیرون از بافت و ساخت اجتماعی و اقتصادی تحلیل کرد .از عوامال
تأثیرگذار در رفتار انتخاباتی میتوان به تأثیر اقتصادی اشاره کرد .در واکاوی رفتار انتخاباتی میتوان به
انتخاب عقالنی افراد رأیدهنده در فرآیند رأیدهی اشاره نمود؛ یعنی افراد به منافع اقتصادی حاصال
از رأیدهی میاندیشند .به عبارتی ،ایده اصلی نظریه انتخاب عقالنی بر دو چیز تأکید دارد :یکی منافع
و دیگری هزینه .در اینجا رأیدهنده فردی است عقالنی که میکوشد کوتاهترین و کمهزینهترین راه
را برای تأمین منافع خود برگزیند .از متغیرهای اساسی اقتصادی در فرآیند رأیدهی میتوان به فقار،
بیکاری ،گرانی ،تورم و  ...اشاره کرد .روش تحقیا باا اساتفاده از روش ایمایشای و از طریا ابازار
ارسشنامه انجام شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه حوزه انتخابیه ایالم است .تعداد  400نفر از افراد  18سال باه بااب باه
عنوان معرف به شیوه تصادفی انتخاب شدند .از اعتبار صوری برای روایی و آلفا کرونباخ برای اایاایی
ابزار تحقی استفاده شده است و از روش آماری لجستیک به بررسی فرضایات ارداختاه شاده اسات.
یافته ها و نتیجه گیری بر اساس دستاوردهای اژوهش ،تأثیر فقر اقتصاادی را ماورد تأییاد قارار داده
 نویسنده مسئول ،ایمیلa-taheri@srbiau.ac.ir :
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است ،اما اثرگذاری عوامل بیکاری و تورم تأیید نشده است .شااید علات ایان امار تأکیادی باود کاه
مخاطبان به زعم خود بر فقر اقتصادی داشتهاند.
کلیدواژه ها :عوامل اقتصادی ،رفتار انتخاباتی ،فقر ،بیکاری ،تورم و گرانی.
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 -1مقدمه

انتخابات از الزامات جوامع دموکراتیک در دنیای امروزی است ،به عبارتی شارکت در انتخاباات از
ارکان اصلی دموکراسی است (باودن و بوریکاو .)13 :1385 ،دال رأی دادن و شارکت در گازینش و
انتخابات سیاسی و اجتماعی را از سطوح مشارکت سیاسی میداند (دال .)35 :1364 ،البتاه رأی دادن
شکلی حداقلی از مشارکت سیاسی اسات (راش .)26 :1377 ،رأی دادن باه منزلاه گساترده تارین و
کمیت اذیرترین شکل رفتار سیاسی به سرعت در کانون فن های جدید مورد توجه قرار گرفته اسات
(هیوود.)344 :1389 ،
نلسون در بحث مشارکت انتخاباتی به عواملی اشاره مینماید ،یکی از این عوامال تعیاین کنناده
وضعیت اجتماعی و اقتصادی است (نلسون .)162 :1377 ،در این جا رفتار انتخابااتی کانش سیاسای
است که با کارکردهای ساخت خرده نظام های اقتصادی و جامعه ای و فرهنگی در سطح کالن نظام
اجتماعی رابطه دارد (دارابی.)34 :1388 ،
برای تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان الگوهای مختلفی چون (الگوهای جامعه شاناختی ،الگاوی
روان شناسی سیاسی ،الگوی ایدئولوژی مسلط و انتخاب عقالنی) ارائه شده است .در این ااژوهش از
زاویه اقتصادی (نظریه انتخابی عقالنی) به بررسی و تحلیل رفتار رأی دهندگان ارداخته شاده اسات.
در این الگو ،انسان موجودی اقتصادی است .رأی دادن از این منظر عملی است مبتنی بار محاسابات
عقالنی بر اساس سود و زیان شخصی (ایوبی .)23 :1377 ،داونز و ایاوانز معتقدندکاه رأی دهنادگان
مایل هستند به نامزدی رأی دهند که به آنها نزدیکتر باشد .فرد رأی دهنده به کسی رأی میدهد که
سیاست های او بیشترین سودمندی برای او به همراه میآورد (ایوانز.)98 :2004 ،
با استقرار جمهوری اسالمی در ایران و برگذاری تقریباً هار ساال یاک انتخاباات ،اهمیات رفتاار
انتخاباتی به عنوان یک کنش سیاسی مورد توجه است .به نظر میرسد علی رغم سی و هشت ساال
از عمر جمهوری اسالمیهنوز مطالعه جامعی از رفتار انتخاباتی به انجام نرسیده اسات ،لاذا مطالعاه و
طرح رفتار انتخاباتی میتواند به فهم ما از دموکراسی و مشارکت انتخاباتی کماک فاراوان نمایاد .در
این اژوهش حوزه انتخابیه ایالم که از زمره مناط محروم به لحاظ اقتصادی و دارای بافت و ساخت
قبیله ای است مورد کنکاش واقع شده است .هدف کلی این اژوهش بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر
رفتار انتخاباتی است .در این راستا اهداف جزئی ذیل مد نظر است:
تأثیر فقر اقتصادی بر رفتار انتخاباتی؛
تأثیر بیکاری بر رفتار انتخاباتی؛
تأثیر گرانی و تورم بر رفتار انتخاباتی.
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 -2بیان مسأله

در سال های اخیر بحث انتخابات از موضوعات مهم و اساسی جامعه ما است .فقدان آن به سامان
سیاسی و اهداف بلندمدت آن زیان وارد میکند (جعفری نیا .)2 :1378 ،با توجه به این مسأله اماروزه
انتخابات از الزامات جوامع دموکراتیک به حساب میآید .اینک شهروندان در فرایند رأی دهی چگوناه
عمل می کنند از ایچیده ترین مسائلی است که توجه محققان اجتماعی و سیاسی را به خاود معطاوف
داشته است .محققان باا تکیاه بار داده هاای اجتمااعی و اقتصاادی در بحاث رفتاار انتخابااتی باه
دستاوردهای رسیده اند .رفتار انتخاباتی در واقع کنش است که بر مبنای فرهنگ سیاسی هار جامعاه
شکل می گیرد ،به عبارتی رفتار انتخاباتی ناظر بر چگاونگی سالون نامزدهاا و روش انتخابااتی رأی
دهندگان دارای شرایط رأی دهای و تعاامالت میاان آن دو اسات (سااروخانی .)127 :1385 ،اینکاه
شهروندان چگونه رأی میدهند دیدگاه های مختلفی ارائه شده است .یکی از الگوهای مهم در بحاث
فرآیند رفتار انتخاباتی ،الگوی اقتصاد سیاسی است .کرامر ( )1971اولین کسی بود که ایان فرضایه را
ارائه داد که نتایج انتخابات به شدت به نتایح اقتصادی بستگی دارد .در این الگو به تعبیر داونز انساان
مظهر واقعی یک انسان اقتصادی است ،او فردی است عقالنی که میکوشد کوتاهترین و کم هزیناه
ترین راه را برای تأمین منافع خود بر میگزیند (ایوبی .)23 :1377 ،اقتصاددانان در تحلیال اقتصاادی
دموکراسی روشی بسیار شبیه به تحلیل های بازار را در ایش میگیرند .در تحلیل های اقتصادی بازار
با افرادی روبرو هستند که به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت خود میباشند ،اما در دموکراسی باه جاای
اول با آرای مردم سر و کار دارند و احزاب سیاسی نیز جای شرکت هاا را مایگیرناد کاه باه دنباال
حداکثرسازی سود خود هستند (رنانی .)73 :1390 ،طرح بحث نظری فوق در ایان ااژوهش باه ایان
دلیل صورت میگیرد ،کشورها در مسیر دموکراسی در طی طری است و ایران یکی از قادیمیتارین
کشورها به لحاظ تجربه انتخابات است .سؤالی که در این ااژوهش مطارح اسات عوامال اقتصاادی
بخصوص فقر ،بیکاری و تورم که از نشانه های روشن اقتصاد ایران حداقل در یاک صاد ساال اخیار
بوده است و امروز کامالً با رکود و تورم مشهودتر است بر فرایند رفتار انتخاباتی شهروندان چه تأثیری
دارد؟ تا چه حد این عوامل بر گرایش رأی دهی شهروندان بخصوص در استان های با ویژگای هاای
اقتصادی ایالم تأثیر گذار است؟ یکی از مباحث اساسی در سالهای اخیر بحث خریاد و فاروش رأی و
استفاده ابزاری از فقر اقتصادی حاکم بر ایالم در انتخابات مجلس شاورای اساالمیباوده اسات کاه
امروزه به یک دغدغه اساسی طرفداران انتخابات سالم و مسئوبن تبدیل شده است.
در مرحله بعد ،تحقی به دنبال آن است که تأثیر شاخصه های توسعه اقتصاادی و اجتمااعی بار
رفتار انتخاباتی را بسنجد .طبیعتاً شناخت این مسائل میتواند به فهم ما از رفتار انتخاباتی شاهروندان
کمک کرده و به شکل گیری انتخابات کامالً دموکراتیک کمک نماید.
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 -3بررسی ادبیات تحقیق

یکی از اژوهش های مهم در بحث اقتصاد و انتخابات در ایران ،اثری است باه ناام «مبااحثی در
اقتصاد انتخابات» از دکتر مرتضی عزتی ،ایشان بحث را با انتخابات به عناوان حا شاهروندی آغااز
می نماید .در ادامه به مرور اقتصاد انتخابات با تکیه بر دیدگاه اقتصاد خرد «عقالنیات در رأی دهای»
میاردازد .نکته مهم در این بخش این است که چرا افراد وقت و امکانات خود را صرف مایکنناد تاا
اای صندوق های رأی بروند و رأی بدهند .دکتر عزتی در این نگاه باه دو اایش فارط مطلوبیات و
عقالنیت که از ایش فرط های اصلی و اساسی نظریه های رفتار در اقتصاد میباشد اشاره مینمایاد.
به عبارتی مبنای نظری ارائه شده و تحلیل رأی دهی ،مشابه نظریه رفتار مصارف کنناده در مصارف
کابها و خدمات است (عزتی .)9 :1384 ،محسن رنانی در مقاله ای تحت عنوان «شبیه سازی الگوی
اولی برای وزن دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی باه هماین نتیجاه رسایده اسات» (رناانی،
.)71 :1390
دکتر نادر مهرگان در اژوهشی تحت عنوان «تأثیر متغیرهاای اقتصاادی بار مشاارکت ماردم در
انتخابات ایران» به واکاوی این ارسش میاردازد که متغیرهای اقتصادی چه مقدار بر سطح مشارکت
مردم در انتخابات اثر می گذارد .او در ادامه با ارائه الگویی بر آن اسات کاه باا میازان درآماد سارانه،
مالیات ،سطح سواد ،نرخ تورم و بیکاری میزان مشارکت در انتخابات را اندازه گیری نماید .نتایج ایان
اژوهش نشان می دهد که نرخ های تورم و بیکاری بر مقدار مشارکت مردم در استان ها در انتخاباات
تأثیر منفی بر جای میگذارد (مهرگان.)51 :1385 ،
حیدری ( )1394در اژوهشی تحت عنوان «واکاوی رابطه فقر اقتصاادی و رفتاار انتخابااتی» باه
مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسالمیاستان ایاالم مایااردازد .نتاایج تحقیا نشاان
میدهد که کلیه متغیرهای در برگیرنده فقر اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنادار با رفتار انتخاباتی بوده
اند .به عبارتی فقر ،بیکاری ،مالیات و درآمد سرانه بر رفتار رأی دهندگان مؤثر باوده اسات (حیادری،
.)165 :1394
داونز ( )1357در کتاب یک نظریه اقتصادی دموکراسای نظریاه عقالنیات در رأی دهای را ارائاه
مینماید .این نظریه به فرضیه دهنده عقالنی معروف شده اسات .داوناز ماینویساد؛ شاهروندان باه
صورت عقالنی در هر عمل خود هزینه ها و منافع خود را محاسبه و خالص منافع خود را باه حاداکثر
میرسانند .چنانچه فردی تشخیص دهد هزینه های شرکت او در انتخابات ایش از منافع آن است در
انتخابات شرکت نخواهد کرد و بالعکس (داونز.)1957 ،
دهقانی ( )1395در کتابی تحت عنوان «از کارزارهای انتخاباتی تا رفتاار انتخابااتی» باه بررسای
رفتار انتخاباتی از دیدگاه جامعه شناسی اقتصاد (نظریاه انتخاابی عقالنای) و روان شناسای اجتمااعی
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ارداخته است .او بحث خود را با تأثیر اقتصاد بر رفتار انتخاباتی با نظار مایکال لاویس ( )2000آغااز
میکند که آن که نانی دهد فرمان دهد .او در میان متغیرهای اقتصادی دو متغیار بیکااری و تاورم را
تأثیر گذار می داند ،او تورم را دغدغه ی طبقه متوسط و بیکااری را دغدغاه طبقاه ااایین جامعاه باه
حساب میآورد لذا این دو متغیر را با رفتار انتخاباتی ایوند میزند (دهقانی.)155 :1395 ،
 -4مروری بر الگوهای رفتار انتخاباتی

در بحث الگوهای رفتار انتخاباتی  ،سه رشته اساسی به عنوان مطالعات غالب مطرح هستند.
جامعه شناسی (طبقه)

روان شناسی اجتماعی
(هویت حزبی)

اقتصاد
(نظریه انتخابی
عقالنی)
شکل ( )1سه رشته اساسی نظری که در مطالعات غالب بوده اند.

الف -الگوی جامعه شناختی اولین بار توسط ال بزارسفلد جامعه شناس معروف و گروه تحقیقاتی
وی در دانشگاه کلمبیا عرضه شد (بزارسفلد .)27 :1383 ،از دید آنها رأی دهنادگان دارای گارایش
های سیاسی ثابتی هستند که ریشه در محیط خانوادگی ،زندگی شاغلی و محایط فرهنگای آنهاا دارد
(ایوبی .)16 :1377 ،الگوی جامعه شناختی ،رفتار رأی دادن را به عضویت گروه رباط مایدهاد و بار
طب آن رأی دهندگان الگویی را برای رأی دادن میاذیرند که نشاان دهناده موقعیات اقتصاادی و
اجتماعی گروهی است که به آن تعل دارند (هیوود.)347 :1389 ،
ب -الگوی روان شناسی اجتماعی
دیدگاه الگوی روان شناسی سیاسی تأکید زیادی بر ویژگی های فردی و انگیزه های شخصی دارد.
بر اساس این دیدگاه القای وابستگی حزبی از خانواده به فرزندان از زمان کودکی و نوجاوانی موجاب
میشود تعلقات حزبی در فرد تثبیت شود (ایوبی.)20 :1377 ،
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آنچه در اینجا میتوان گفت آن است که در نظریه روان شناسی سیاسی یا هویت حزبی آراء فرد
تا حد زیادی موروثی است؛ یعنی گرایش به یک حزب خاص و محبوب به صورت نسل در نسال ،در
خانوادهها جریان دارد (رضوانی.)151 :1386 ،
ج) الگوی نظریه انتخاب عقالنی
این دیدگاه به اثبات عقالنی بودن تصمیم رأی دهندگان میاردازد؛ از این منظر رأی دهندگان از
میان برنامههای اعالم شده کاندیداها آن را که تأمینکننده منافع آنها است انتخاب میکنند (بشاکی
و ایشگاهی فرد .)96 :1388 ،اژوهشگران طرفدار این الگو معتقدند کاه رأی دادن ،تصامیمیفاردی،
مستقل از اایگاه های اجتماعی و احساسات و عواطف حزبی رأی دهندگان میباشاد (ایاوبی:1377 ،
.)22
 -5چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری این تحقی بر الگوی اقتصاد سیاسی (دیدگاه عقالنی) اساتوار اسات .دهاه  60را
باید دهه گرایش به سمت الگوهای عقالنی در انتخابات دانست .کرامر شاید اولین کسی باشد که این
فرضیه که نتایج انتخابات به شدت به نتایج اقتصادی بستگی دارد را آزمایش کرده است .او کوشید با
استفاده از قوانین حاکم بر بازار و منفعت شخصی ،رفتار رأی دهندگان را ایشگاویی نمایاد1971( .و
 ) krameryدر الگوی اقتصاد سیاسی ،انسان موجودی اقتصادی است؛ رأی دادن از این منظار عملای
مبتنی بر محاسبات عقالنی بر اساس سود و زیان شخصای اسات (ایاوبی .)23 :1377 ،داوناز کاه از
نظریه اردازان اصلی نظریه انتخاب عقالنی است در کتاب خود (تئاوری اقتصاادی دموکراسای) ادعاا
میکند که رأیدهنده فردی است عقالنی ،چرا که میکوشد کوتاهترین و کمهزینهتارین راه را بارای
تأمین منافع خود برگزیند (همان منبع).
محورهای مهم مورد توجه در این دیدگاه عبارتند از:
 .1رأی دادن یک تصمیم فردی است و ارتباط با اایگاه اجتماعی و عواطف ندارد؛
 .2در این دیدگاه افراد در حوزه سیاسی ،همانند حوزه اقتصادی دنبال به حاداکثر رسااندن نفاع و
سود خویش میباشند.
 -8روش تحقیق

در این تحقی از روش ایمایشی به عنوان روش اصلی استفاده شده است.
 -1-8جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری این تحقی کلیه افراد بابی  18سال از حوزه انتخابیه ایالم (ایالم ،ایاوان ،مهاران،
ملکشاهی ،سیروان و چرداول) است .حجم نمونه در این تحقی باا اساتفاده از فرماول نموناهگیاری
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کوکران  384نفر میباشد که برای نزدیکی و دقت بیشتر  400نفر در نظر گرفته شده است.
در این تحقی از روش نمونهگیری تصادفی طبقاه ای اساتفاده گردیاده اسات .بار اسااس آماار
فرمانداری ایالم از واجدان رأی دهی در انتخاباات مجلاس دهام ( )1394تعاداد  301199نفار حاائز
شرایط رأیدهی در حوزه انتخابیه ایالم بودهاند.
 -2-8برای دستیابی به ابزاری معتبر ااس از آمااده ساازی ارسشانامه از روش اعتباار محتاوایی
استفاده شده است .لذا ارسشنامه میان  30نفر از اساتید و کارشناسان علوم سیاسی و اجتماعی توزیاع
گردید که در نهایت ضریب آلفای کرونباخ آن  ./719درصد به دست آمد که نشان میدهد همااهنگی
درونی گویهها در حد مطلوبی است.
 -3-8روش تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقی با استفاده از نرم افزار  SPSSبه انجام رسیده است .جهات
آزمون فرضیهها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است .هنگامیکه متغیر وابسته تحقی در مقیاس
فاصله ای  /نسبی نبوده و مقیاس آن به صاورت اسامی(دو وجهای یاا چنادوجهی) اسات ،در چناین
شرایطی نرمافزار  spssاین امکان را فراهم آورده است تا بتوانیم عوامل ایشبینیکننده تغییرات یاک
متغیر اسمیرا شناسایی کنیم .لذا در این ااژوهش از روش رگرسایون لجساتیک اساتفاده مایکنایم
(حبیباور و صفری.)704 :1391 ،
همچنین متغیرهای مستقل در این ااژوهش همگای در مقیااسهاای اسامیو رتباهای بررسای
گردیدهاند که در جدول ذیل به آنها اشاره میگردد:
متغیر
فقر

نوع متغیر
رتبه ای  5سطحی

بیکاری

رتبهای  5سطحی

تورم و گرانی

رتبه ای  5سطحی

سطح سنجش
خیلی زیاد ،1 ،زیاد= 2
متوسط =  ،3کم = 4
خیلی کم = 5
خیلی زیاد ،1 ،زیاد= 2
متوسط =  ،3کم = 4
خیلی کم = 5
خیلی زیاد ،1 ،زیاد= 2
متوسط =  ،3کم = 4
خیلی کم = 5

تعریف مفهومیو عملیاتی متغیرها

رفتار انتخاباتی :رفتار انتخاباتی کنشی سیاسی است که بر مبنای فرهنگ سیاسی هر جامعه شکل
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می گیرد؛ به عبارتی رفتار انتخاباتی ناظر بر چگونگی سلون نامزدها و روش انتخاباتی رأی دهندگان
دارای شرایط رأیدهی و تعامالت میان آن دو است (ساروخانی.)137 :1385 ،
در تعریف عملیاتی گرایش رأیدهی ،شرکت  /عدم شرکت ،تأثیر اذیری از احزاب ،تأثیراذیری از
رسانهها ،استقالل در تصمیمگیری ،افراد مرجع و تأثیر گذار و ...در انتخابات مدنظر است.
فقر اقتصادی :فقر اقتصادی را گونهای از محوریت تلقی مینماییم (حسان زاده .)146 :1379 ،در
این تعریف منظور از فقر ،محرومیت از امکانات رفاهی است (همان منبع).
بیکاری :بیکاری از دید سازمان بین المللی کار ،فردی است بابی سانی بخصاوص کاه در دوره
موردنظر فاقد کار باشد( .دارای اشتغال مزد گیری یا خوداشتغالی) .اما تعریفی کاه در ایانجاا مادنظر
ماست بیکار به شخصی گفته میشود که حاضر است کار کند ولی شغلی ایدا نمیکند (نظری:1389 ،
.)223
در تعریف عملیاتی منظور از بیکاری افراد بابی  18سال است که فاقد اشتغال مزد بگیری یا خود
اشتغالی نباشد.
تورم و گرانی :تورم را افزایش در سطح عمومیقیمتها مایدانناد (تقاوی .)219 :1393 ،در هار
زمان قیمت برخی از کابها کاهش و قیمت برخی دیگر افزایش مییابد .وقتی گفته میشود نرخ تورم
10درصد است ،یعنی میانگین (وزنی) قیمت ها  10درصد افزایش یافته است (نظری.)227 :1389 ،
یافتههای تحقیق

بیشترین فراوانی ااسخگویان 60( ،درصد) ،در این اژوهش اثر فقر اقتصادی را بر رفتار انتخابااتی
شهروندان ایالمی ،در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نمودهاند .همچنین ( 66/8درصد) معادل  267نفر از
 400نفر حجم نمونه در ایان بررسای معتقدناد کاندیاداها از بیکااری و حجام باابی آن در جامعاه
ایالمیبه منظور حصول به مقاصد خود بهرهبرداری مینمایند .در همین زمینه  61درصد معاادل 244
نفر از شهروندانی که مورد بررسی قرار گرفتهاند اثر تورم و گرانی را بار فاروش رأی از ساوی برخای
شهروندان ایالمیدر حد زیاد و خیلی زیاد عنوان کردهاند.
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توزیع فراوانی ااسخگویان در زمینه متغیرهای فقر ،بیکاری و تورم
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین

میانه

انحراف معیار

عوامل اقتصادی

تا چه میازان فقار اقتصاادی و
اااایین بااودن درآمااد باار رفتااار
1/28
2
2/18
32
24
89
108
132
شهروندان ایالمایدر انتخاباات
مجلس مؤثر بوده است؟
تاا چااه میاازان فکار ماایکنیااد
کاندیااداها از بیکاااری و تااورم
1/28
2
2/04
32
23
65
104
163
برای رای جماع کنای اساتفاده
کرده اند؟
تا چه میزان به نظر شما تورم و
گرانی در فاروش رای از ساوی
1/27
2
2/13
27
31
81
108
136
برخی از شهروندان ماوثر باوده
است؟
فرضیه  :1فقر رای دهندگان بر رفتار انتخاباتی آنان نقش دارد (اذیرش فرضیه).
مدل رگرسیونی تأثیر متغیر فقر بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان ایالمی()n=400
Sig
Wald
SE
B
نام متغیر
*./043
4/081
1/788
3/68
فقر
* فقر در معنای تحت الفظی خود به معنای محروم بودن فرد از حداقل امکاناتی است کاه بارای
داشتن یک زندگی ایدهآل نیاز دارد .همانگونه که در بخشهای قبلی نیاز ذکار شاد اساتان ایاالم
نسبت به سایر نقاط کشور از درجه محرومیت و به تبع فقر بابتری برخوردار است و هر چند این فقار
شکلی همگن و یکسان در تمام نواحی استان ندارد اما مردم در استان ایالم فقار و جلاوههاای آن را
کامالً حس میکنند .از آنجایی که فرد فقیر برای برآوردن نیازهای خود به راههای متفااوتی تمساک
میجوید و چه بسا خود را در وضعیتهایی قرار دهد که برخالف روال یک انسان غیر فقیر است ،لاذا
بر رفتار انتخاباتی افراد مورد بررسی در این تحقی هم تأثیر معنادار داشاته و فرضایه اذیرفتاه شاده
است.
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فرضیه  :2بیکاری رأیدهندگان بر رفتار انتخاباتی آنان نقش دارد (رد فرضیه).
مدل رگرسیونی تأثیر متغیر بیکاری بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ایالمی()n=400
Sig
Wald
SE
B
نام متغیر
./329
./954
1/623
1/585
بیکاری
معنادار نشدن تأثیر بیکاری بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان ایالمیمیتواند به این دلیل باشد کاه
رأی دهندگان ایالمیدر انتخاب کاندیدا به عنصر فقر که میتواند بیکاری را هم اوشاش دهاد ااساخ
داده اند.
فرضیه  :3تورم و گرانی بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ایالمیتأثیرگذار است.
مدل رگرسیونی تأثیر متغیر تورم بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ایالمی()n=400
Sig
Wald
SE
B
نام متغیر
./997
0/000
1/381
18/871
تورم
معنادار نشدن تأثیر تورم و گرانی بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ایالمیمیتواند باه دلیال ایان
باشد که ما در این اژوهش تأثیر فقر و ابعااد آن از قبیال تاورم ،گرانای و بیکااری را در چناد مرتباه
سنجیده ایم لذا این نتیجه میتواند ناشی از آن باشد که فرد احساس نموده است در بخش های دیگر
به این سؤال ااسخ داده است.
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نتیجهگیری:

یکی از سؤابت اساسی این است که رفتار انتخاباتی چیست؟ به عبارتی شاهروندان چگوناه رأی
میدهند؟ الگوهای رأیدهی رأی دهندگان چگونه است؟ جامعه شناسان سیاسی برای ااساخ باه ایان
سؤابت الگوهای مختلفی را ارائه کرده اند .از مهمترین آنها میتوان باه الگوهاای جامعاه شاناختی،
روان شناختی و الگوی اقتصاد سیاسی اشاره کرد .الگوی اقتصاد سیاسی بر این باور اسات کاه نتاایج
انتخابات به شدت به نتایج اقتصادی بستگی دارد .این الگو بر آن است با استفاده از قوانین حااکم بار
بازار وضعیت شخصی رفتار رأی دهندگان را توجیه و بررسی نمایاد .رأی دادن از ایان منظار عملای
است مبتنی بر محاسبات عقالنی بر اساس سود و زیان شخصی .این الگو بر خالف الگوهاای دیگار،
رأی دهی را یک تصمیم فردی مستقل از اایگاه اجتماعی ،احساسات و عواطف حزبی میداند.
نتیجه اصلی این تحقی آن است که میان فقر اقتصادی کاه در ایانجاا محرومیات از امکاناات
رفاهی تعریف شده است با رفتار انتخاباتی رابطه دارد .نتیجه این متغیر بر اساس رگرسیون لجساتیک
مورد تأیید قرار گرفت .به عبارتی فقر اقتصادی از عوامل اساسای بار رفتاار انتخابااتی شاهروندان در
انتخابات مجلس شورای اسالمیدر حوزه انتخابیه ایاالم مایباشاد .اماا در فرضایه دیگار از دیادگاه
ارسشگران یعنی (بیکاری و تورم و گرانی) رد شد ،شاید دلیل اصلی رد این مؤلفه های مهم اقتصادی
(بیکاری و تورم و گرانی) آن باشد که ااسخ دهندگان این مؤلفه ها را در فقر اقتصادی دیده اناد .لاذا
نگارنده اعتقاد دارد به معنی بی اثر بودن این مؤلفه ها در رفتار انتخاباتی نمیباشد .از آن جا که رفتاار
انتخاباتی یک موضوع مهم و دارای ابعاد ایچیده میباشد ،این موارد در راستای بهبود عملکارد رفتاار
انتخاباتی در حوزه انتخابیه ایالم ایشنهاد میگردد:
 -1ایشنهاد می گردد رفتار انتخاباتی در سطوح مختلف و در جوامع با فرهناگ هاا و اقتصاادهای
متفاوت مورد بررسی قرار گیرد؛
 -2ایشنهاد میگردد که با توجه به فراگیر شدن بحث انتخابات در ایران و برگزاری هر سال یک
انتخابات ،شاخصه های مختلف رفتار انتخاباتی و اقتصاد مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و تعاامالت
میان آن دو به شکل علمیبررسی گردد؛
 -3با توجه به تأثیر گذاری فقر اقتصادی بر رفتار انتخاباتی ،ایشنهاد میگردد در راستای انتخابات
سالم ،مدیران و دولت مردان توسعه اقتصادی را به عنوان یک اولویت در ایالم مورد توجه قرار دهند؛
 -4در بحث انتخابات برای جلوگیری از چالش و تنش ،رویکرد توسعه در استان های محروم باید
مورد توجه قرار گیرد؛
 -5در راستای ایجاد زمینه مناسب برای رفتار انتخاباتی معقول ،بهبود معیشت و اقتصاد جامعه به
عنوان یک ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد.
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 ایوبی ،حجت اله (« ،)1377تحلیل رفتار انتخاباتی رأی دهنادگان» ،اطالعاات سیاسای اقتصاادی،شماره  137و .138
 بودن ،ریمون و بوریکو ،فرانسوا ( ،)1385فرهناگ جامعاه شناسای انتقاادی ،ترجماه عبدالحسایننیکگهر ،تهران :فرهنگ معاصر.
 تقوی ،مهدی ( ،)1393اصول علم اقتصاد ( 2اقتصاد کالن) ،تهران :ایام نور. جعفری نیا ،غالمرضا (« ،)1388تأثیر روابط سازمانی و اایگاه طبقاتی بر تمایل به مشارکت سیاسیجوانان شهر خورموج» ،مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،
ااییز و زمستان ،صص .1-18
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