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Consider a voter who is willing to vote for one candidate among the other two or more
nominees. In this sense, the important question that might be raised by researchers is
that what is the rationale behind the voters’ decision and which candidate is their possible choice. For the sake of understanding the basic tenet of citizens’ voting behavior
in Isfahan, three main voting models have been evaluated including Columbia School,
Michigan Model. According to the present findings, the dominant pattern of citizens’
voting behavior in the fifth Election of City Councils of Isfahan was confirmed based on
Michigan Model in which the IPP index (The Index of Political Predisposition i.e. social
class and urban area of residence) influences voting behavior through an important variable called “Party-factional identity”. The present sociological study aimed to investigate
the citizens’ voting behavior in Isfahan based on a causal-analytic approach. Moreover,
the Boolean algebra technique is used in comparative analysis. As the results of Boolean
analysis showed, it can be claimed that the citizens who mostly voted for reformists were
the residents of the most developed urban areas of Isfahan including 5, 1, 3, 13, 6, 4, and
8 that have the highest levels of education, income and cultural infrastructure.
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مقاله پژوهشی
تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر مدل کلمبیا و میشیگان:
یک مطالعه موردی
*حمید دهقانی

1

 .1استادیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

تاریخ دریافت 26 :دی 1397

تاریخپذیرش 06:بهمن1398

کلیدواژهها:

رفتار انتخاباتی،
شورای شهر اصفهان،
تبیین طبقاتی ،هویت
حزبی ـ جناحی

رأیدهندهای را تصور کنید که میخواهد میان دو یا چند نامزد انتخاباتی به یکی از نامزدها رأی دهد.
پرسشی که برای پژوهشگران اهمیت دارد این است که او بر چه اساسی تصمیم میگیرد و به کدامیک از
نامزدها رأی میدهد .برای پاسخ به این پرسش که رفتار رأیدهی شهروندان اصفهانی بر چه اساسی شکل
میگیرد ،سه مدل اصلی رأیدهی شامل مکتب کلمبیا (مدل طبقاتی) ،مدل میشیگان (هویت حزبی) و
معینی با تعریف امروزی
مدل داونزی (انتخاب عقالنی) مورد بررسی قرار گرفتند .در ایران طبقات اجتماعی ّ
وجود ندارد و به همین دلیل احزاب طبقهمحور نیز شکل نگرفتهاند ،اما پژوهش حاضر نشان میدهد که بر
خالف گذشته ،رفتار انتخاباتی شهروندان آهستهآهسته رنگ و لعاب طبقاتی گرفته است و میان ترجیحات
رأیدهی آنها و پایگاه طبقاتیشان تا حدودی هارمونی وجود دارد .بررسی حاضر نشان میدهد وجه غالب
الگوی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی در پنجمین دور از انتخابات شورای اسالمی شهر با توجه به مدل
میشیگان ـ که در آن شاخص ( IPPطبقه اجتماعی و محل سکونت شهری) از طریق متغیر مهمی با عنوان
یـجناحی» بر رفتار انتخاباتی تأثیر میگذارد ـ مورد تأیید واقع شده است .این پژوهش با
«هویت حزب 
رویکردی علّی-تحلیلی به بررسی جامعهشناختی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی پرداخته است .دادههای
این پژوهش از آمار و اطالعات وزارت کشور در مورد انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اصفهان ()1396
گرفته شده است .همچنین از تکنیک جبر بولی در تحلیل تطبیقی استفاده شده است .نتایج تحلیل بولی
نشان میدهد که رشدیافتهترین مناطق شهری اصفهان  13، 8، 6، 5، 4، 3، 1که باالترین میزان تحصیالت،
درآمد و برخورداری از زیرساختهای فرهنگی را دارند ،بیشترین رأی خود را به اصالحطلبان دادهاند (نسبت
 5به  )1و هر اندازه به مرکز شهر و پایین شهر که مناطق محرومتر هستند حرکت میکنیم نسبت آرای
اصالحطلبان کاهش یافته است .از مجموع  144محله در  11منطقه موردبررسی 84 ،محله برخوردار وجود
دارد که اکثریت آرای ساکنان این محالت به اصالحطلبان اختصاص یافته است.

* نویسنده مسئول:
دکتر حمید دهقانی
نشانی :اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه علوم اجتماعی.
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مقدمه
رفتار انتخاباتی کنشی اجتماعی است که نمیتوان
آن را بیرون از بافت اجتماعیاش در نظر گرفت .رفتار
انتخاباتی به عنوان نوعی کنش سیاسی عبارت است
از کنشی که مردم در انتخابات و رأیدادن انتخاباتی با
تأثیرپذیری از عوامل مختلف از خود نشان میدهند.
از دهه  70خورشیدی به بعد به جهت رشد اقتصادی،
رشد بیشتر شهرنشینی ،گسترش آموزش و افزایش
سطح سواد ،گسترش دستگاه بوروکراسی و توسعه
نشر و انتشارات ،طبقه متوسط ایرانی نیز فربهتر شد
(میرترابی و میرعباسی .)157 :1393 ،از این دوره به
بعد و با افزایش درآمد و تحصیالت بخشی از جامعه
و تقویت طبقه متوسط ،عامل طبقاتی نقش مهمی
در تعیین رفتار انتخاباتی شهروندان ایفا کرده است.
نتایج پنجمین دور از انتخابات شورای شهر اصفهان
نشان میدهد که خاستگاه طبقاتی رأیدهندگان و
توجه آنها به هویت حزبی ـ جناحی نامزدها بسیار
پررنگ بوده است .دو جناح عمده سیاسی کشور در
شهر اصفهان حول دو لیست اصلی در این دور از
انتخابات با یکدیگر به رقابت پرداختند؛ لیست امید و
لیست مجمع اصولگرایان ،البته لیستهای دیگری
هم از میان آنها شکل گرفت که مهمترین آن
لیست نجبا (نبوغ جمعی ،باور انقالبی) بود که هریک
به ترتیب بیشترین میزان آرای این دور از انتخابات را
به خود اختصاص دادند.
لیست امید اصالحطلبان توانست با میانگین 137
هزار و  565رأی ،باالترین رأی را بیاورد و همه
 13نفر آن وارد شورای شهر اصفهان شوند .مجمع
اصولگرایان با میانگین  55هزار و  301رأی و نجبا
با میانگین  36هزار و  436رأی به ترتیب پس از
لیست امید قرار گرفتند و هر سه لیست تقریباً 40
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نفر نخست رأیآورندگان را تشکیل دادند (استانداری
اصفهان .)1396 ،به طور قطع در هیچ دور از انتخابات
شورای شهر اصفهان تا این میزان رأی مردم مبتنی بر
جناحبندیهای سیاسی نبود .در این دور از انتخابات،
به غیر از دو سه مورد مستقل ،تمام  40رأی اول
مردم متعلق به دو جناح اصلی انتخابات بودند.
طبقه اجتماعی در جهتدهی انتخاباتها نقش
مهمی دارد .هنگامی که وضعیت اقتصادی نامناسبی
وجود دارد ،طبقات پایین اجتماعی نسبت به طبقات
دیگر آسیبهای بیشتری میخورند به همین خاطر
تمایل آنها به رأیدادن به حزب مخالف برای تنبیه
حزب حاکم بیشتر میشود.
اینگلهارت ( )1977نیز بر اساس نظریه
سلسهمراتب مازلو 1عنوان میکند که طبقات پایین
در سطوح پایینتر سلسلهمراتب یعنی در سطح
اقتصادی قرار دارند و این امر باعث میشود که عوامل
اقتصادی نقش مهمتری در تبیین رفتار انتخاباتی
آنها داشته باشد .در مقابل ،طبقات متوسط و باال
بیشتر دغدغههای فرهنگی دارند و به همین دلیل
مطالبات فرهنگی بیشتری را دنبال میکنند.
پایگاه اجتماعی در ایران بهویژه طبقه متوسط بر
پایه متغیرهای عمدهای قرار دارد که لزوماً با برداشت
مارکسیستی و تقلیل آن به متغیر اقتصادی انطباق
ندارد (بحرانی .)272 :1389 ،دیدگاه چن دبُعدی
ماکس وبر 2نسبت به طبقه اجتماعی با توجه به
متغیرهای منزلت و پرستیژ همخوانی بیشتری
با واقعیت موجود جامعه ما دارد .بررسی ها نشان
میدهد در اصفهان دو سوم طبقات اجتماعی متوسط
و متوسط به باال هستند (تحلیلی بر میزان برخورداری
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فرهنگی اجتماعی محالت شهر اصفهان.)1395 ،

 .1ادبیات موضوع

اصالحطلبان نیز در این دور از انتخابات توانستند
بیشترین آرای خود را از همین مناطق و پایگاه
اجتماعی به دست آورند و به همین دلیل بررسی
جامعهشناختی و طبقاتی این رفتار اهمیت
زیادی دارد .کمبود آمار و اطالعات ،ناتوانی در
انجام پیمایشهای گسترده توسط مراکز علمی و
دانشگاهی ،و انحصار آمار در نهادهای دولتی ،سبب
شده تا شناخت عمیقی از رفتار انتخاباتی مردم
جامعه خود نداشته باشیم.

پیشینه نخستین مطالعات انتخاباتی در جهان
به هفت دهه پیش بازمیگردد؛ زمانی که از سوی
دانشگاه میشیگان در سال  1952بررسی انتخاباتها
و رفتارهای انتخاباتی پایهگذاری شد ،سپس مطالعات
طولی سوئد از 1956تا به امروز آغاز شد .نروژ در
سال  1957و بریتانیا و آلمان به دنبال این کشورها
مطالعات سراسری خود را در اواخر دهه پنجاه آغاز
کردند (دهقانی .)103 :1395 ،اما ،مطالعه رفتار
انتخاباتی در ایران سابقه طوالنی ندارد و به دوران
پس از پیروزي انقالب اسالمی محدود میشود.

از سویی ،کارهای انجامشده هم بیشتر جنبه
ژورنالیستی و یا ایدئولوژیک دارد و همه این دالیل
منجر شده که شناخت واقعگرایانهای از رفتار
انتخاباتی جامعه آنچنان که باید ،صورت نگرفته
باشد .پرسشی که برای پژوهشگران اهمیت دارد
این است که افراد بر چه اساسی تصمیم میگیرند
و سرانجام به کدامیک از نامزدها رأی میدهند.
در پاسخ به چنین پرسشی ،مدلهای مختلف
تبیینکننده رفتار انتخاباتی افراد معرفی شدهاند.
هدف این پژوهش پاسخ به همین پرسش محوری
است که رأیدهندگان اصفهانی در انتخابات شورای
شهر  1396بر چه اساسی تصمیم گرفتند و به چه
کسانی رأی دادند؟ چه ترکیبهایی از عوامل اجتماعی
ـ اقتصادی موجب این نوع رفتار انتخاباتی شد و از
میان این الگوهای علّی ،کدامیک نقش تبیینکنندگی
بیشتری دارد .همچنین این پرسش مطرح است که
پایگاه اجتماعی افراد با توجه به منابعی همچون درآمد،
شغل و تحصیالت چه نقشی در انتخاب نامزدها و
لیستهای انتخاباتی جناحهای مختلف دارد.

در دوره اولیه انقالب ،در شرایط انقالبی دهه 60
و شرایط ناشی از انقالب و جنگ ،توجه خاصی
به مطالعه در حوزه رفتار رأيدهی نشد و تنها از
نیمه دوم دهه  1370و بهخصوص از دهه  1380با
تشکیل مراکزي چون مرکز افکارسنجی دانشجویان
ایران (ایسپا) برخی مطالعات در این حوزه صورت
گرفت که بخش قابل توجهی از آنها نیز به دالیل
اداري در دسترس پژوهشگران قرار ندارد .مطالعهاي
که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) با
عنوان «بررسی نگرش و رفتار انتخاباتی مردم تهران»
در آستانه انتخابات هفتم مجلس در سال  1382در
شهر تهران با اندازه نمونه  1291نفر صورت گرفت،
یکی از نخستین نمونههای چنین پژوهشهایی است
(خبرگزاري ایسپا ،گزارش.)183 :1383 ،
عطارزاده و توسلی ( )1390در پژوهشی با عنوان
«تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان» به
تبیین رفتار انتخاباتی مردم در نهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی پرداختهاند و نتیجه گرفتهاند
که نظریه انتخاب عقالنی بیشترین هماهنگی را
با رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهان دارد .نظریه
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ایدئولوژی مسلط پس از نظریه انتخاب عقالنی
جایگاه دوم را دارد ،اما نظریه هویت حزبی ـ جناحی
کمترین نزدیکی را با رفتار رأیدهندگان داشته است.
یزدخواستی و همکاران ( )1394در پژوهشی
با عنوان «بررسی تأثیر دینداری بر گرایش به
رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر
نظام مردمساالری دینی» به بررسی تعیین رابطه
سطح دینداری با رفتار انتخاباتی پرداختهاند.
روش پژوهش ،کتابخانهای و پیمایشی بوده است،
جامعه آماری ،شهروندان باالی  18سال مناطق
چهاردهگانه شهر اصفهان بوده است که نمونهگیری
آن به روش نمونهگیری سهمیهای انجام شده است.
نتیجه پژوهش نشان میدهد که بُعد اعتقادی
دینداری بیشترین تأثیر را بر بُعد میزان مشارکت
رفتار انتخاباتی دارد .نجفپور و همکاران ( )1394در
پژوهش خود به بررسی نقش تلویزیون و مطبوعات
در رشد فرهنگ سیاسیمشارکتی دانشآموزان
دبیرستانهای اصفهان پرداختهاند.
روش پژوهش پیمایشی بوده و  418پرسشنامه
میان دانشآموزان پایه دوم و سوم دبیرستانی توزیع
و جمعآوری شده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که تلویزیون بیش از مطبوعات در راستای
گسترش آموزههای فرهنگ سیاسیمشارکتی حرکت
کرده است؛ در حالی که آموزههای فرهنگ سیاسی
که توسط مطبوعات به دانشآموزان دبیرستانی
منتقل شده ،بیشتر تبعی بودهاند.

 .2روششناسی پژوهش
در این پژوهش از تکنیک جبر بولی در تحلیل
تطبیقی میان رفتار انتخاباتی مناطق مختلف شهری
اصفهان استفاده شده است .دادههای این پژوهش
از آمار و اطالعات وزارت کشور در مورد انتخابات
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پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان و
آمارنامه شهر اصفهان گرفته شده و آزمون الگوی
نظریه ارائهشده نیز بر مبنای دادهها ،صورت
گرفته است .جبر بولی به محقق اجازه میدهد با
ترکیبهای مختلفی از عوامل و علتهای یک نتیجه
و پیامد کار کند .تحلیل کیفی و تطبیقی مبتنی بر
جبر بولی ماهیت منطقی و غیرآماری (غیراحتمالی،
جبرگرایانه) دارد .رگین ( )2008برای جبر بولی 10
ویژگی بیان کرده است که مهمترین آنها عبارتاند
از :استفاده از دادههای دوشقی ،استفاده از جدول
ارزشی برای نمایش دادههای خام ،که هر سطر آن
حاکی از شرطهای علّی چند مورد است .به عبارتی
تعداد سطرهای جدول را تعداد شرطهای علّی
مشخص میکند.
عمل جمع در بولی که معادل «یا» در منطق جدید
است .عمل ضرب در بولی به معنای«عمل جمع» در
ریاضی است .منطق ترکیبی ،به این معناست که غیاب
یک شرط علّی به اندازه حضورش جایگاه منطقی
دارد؛ زیرا فرض بر این است که علل در ترکیب با
هم و به صورت یک کل عمل میکنند که از این امر
به «کلگرایی روششناختی» تعبیر میشود (کافی،
140-136 :1393؛ طالبان .)466 :1388 ،این رویکرد
به محقق اجازه میدهد به مطالعه تطبیقی علتهای
یک پدیده در بافت اجتماعی مختلف بپردازد.
در مارس  1999یعنی زمانی که بیش از  50سال
از مطالعات انتخاباتی در جهان میگذشت ،دانشگاه
هوستون در آمریکا تصمیم به برگزاری کنفرانسی با
هدف بررسی پژوهشهای مذکور میگیرد .در این
کنفرانس ،پژوهشگرانی که مطالعات انتخاباتی در
کشورهای بریتانیا ،کانادا ،ایرلند ،هلند و آمریکا داشتند
به همراه پژوهشگرانی از «مطالعات انتخابات اروپا»
)(EESو پژوهشگرانی از «مطالعات تطبیقی نظامهای
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جامعهشناسی
(طبقه)

اقتصاد
(نظریه انتخاب عقالنی)

روانشناسی اجتماعی
(هویت حزبی)
تصویر  .1سه رشته اساسی نظری که در مطالعات انتخاباتی غالب بودهاند

رفتار ()B

نگرش ()A
زمینه اجتماعی ()C
تصویر  .2رابطه علّی ـ معلولی در زمینه اجتماعی

انتخاباتی » ) (CSESحضور یافتند .به نظر میرسد در
آن زمان با توجه به گذشت پنج دهه از عمر مطالعات
انتخاباتهای سراسری زمان آن فرارسیده بود که
به ارزیابی میراث چنین مطالعاتی پرداخته شود
(کورتیس .)2 :2002 ،در این مطالعات متغیرهای
مختلفی مورد بررسی قرار گرفتهاند که نایت و مارش
( )2002آنها را به صورت جدول شماره  1میآورند.
همانگونه که جدول شماره  1نشان میدهد،
متغیرهای تأثیر گذار بر رفتار انتخاباتی در کشورهای
اروپایی و آمریکا به  9دسته کلی تقسیم شدهاند.
متغیرهای جمعیت شناختی و وابستگی گروهی،
بیشتر مبتنی بر رویکرد جامعهشناختیاند و بر همین
اساس در پی تحلیل رفتار انتخاباتی بودهاند .کتاب
«انتخاب مردم» الزارسفلد 3با توجه به همین رویکرد
جامعهشناختی و متغیرهای دو دسته نخست نگاشته
شده است .متغیرهای دسته دیگر که شامل وابستگی

حزبی است در مرکز توجه پروژه دانشگاه میشیگان
قرار دارد که در کتاب «رأیدهنده آمریکایی» کمپل
گرد آمده است (نایت و مارش .)2002 ،دسته چهارم،
مسائل مورد توجه در احزاب و کارزارهای انتخاباتی را
در نظر گرفته است که از مهمترین پژوهشها در این
زمینه مدل داونزی و مدل مسیر است.
نایت و مارش ( )2002با توجه به متغیرهای
پیشگفته ،چهار سنت نظری را در بررسی انتخابات
مطرح میکنند که عبارتاند از :جامعهشناسی،
روانشناسی ،اقتصاد و ارتباطات سیاسی .کورتیس
( )2002نیز با توجه به همین متغیرها ،سه رشته
اساسی را که به لحاظ نظری مسلط بر بررسیهای
انتخاباتی بودهاند ،در سه ضلع شامل روانشناسی
اجتماعی (هویت حزبی) ،اقتصاد (نظریه انتخاب
عقالنی) و جامعهشناسی (طبقه) دستهبندی میکند
(تصویر شماره .)1

3. Lazarsfeld
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جدول  .1متغیرهای مورد استفاده در مطالعات انتخاباتهای سراسری کشورهای مختلف ،نایت و مارش()2002

176

متغیرها

شاخص ها

۱

متغیرهای جمعیت شناختی

شغل ،همسر ،والدین ،جنسیت ،تحصیالت ،مذهب ،نژاد ،مدت اقامت

۲

وابستگی های گروهی

عضویت و فعالیت گروهی،هویت قومی و گروهی ،شدت هویت

۱-۲

بررسی محیط محلی (همسایگی)

ویژگی های اجتماعی – سیاسی محله افراد بصورت ذهنی و واقعی.

۲-۲

بررسی محیط شخصی

اجتماعی شدن  -باز اجتماعی شدن.

۳-۲

وابستگی حزبی

هویت حزبی ،نزدیکی حزبی ،شدت احساسات ،احتمال رأی دادن به

۳

مصرف رسانه ای و ارزیابی دانش
و اطالعات سیاسی ،فعالیت ها و
عالقمندی به کارزارهای انتخاباتی

۴

اهمیت (برجستگی) مسائل

مسايل مهمی همچون :فرد و احزاب
موقعیت :فرد و احزاب
رقابت احزاب

۵

نگرش های سیاسی

ایدئولوژی (راست یا چپ)
احساس اثربخشی
میزان از خود بیگانگی ،ناهنجاری اجتماعی
میزان قوم گرایی
میزان اقتدار گرایی

۶

ارزش های سیاسی

اهداف و اولویت های اجتماعی
اهداف و اولویت های شخصی

۷

عملکرد دولت

تغییرات اقتصادی :اقتصاد خرد و اقتصاد کالن
میزان نقش و مسئولیت دولت در تغییرات
زمینه اقتصادی محلی

۸

چهره های حزبی

بررسی محبوبیت یا عدم محبویت آنها
بررسی تمایزات دوگانه در مورد چهرهها مانند داشتن صداقت یا عدم صداقت چهرههای
حزبی
ارزیابی ارتباط گروهی چهره ها

۹

رأی دهی

انتخاب ،انتخاب های دوم
سابقه رأی دهی
عملکرد دولت
ترجیحات رأی دهی
رأی دادن و رأی ندادن
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نگرش نسبت به

رأی

عضویت گروهی

سیاست ها
نگرش نسبت به

هویت حزبی

منافع گروهی
نگرش نسبت به

نفوذ خانواده

نامزدهای انتخاباتی

تصویر  .3مدل روان شناسی اجتماعی میشیگان ،هاروپ و میلر ()1987

 .1-2متغیرهای جمعیتشناختی

دربررسیهرپدیدهای،متغیرهایجمعیتشناختی
جایگاه ویژه و ثابتی دارد .برای تحلیل رفتار انتخاباتی
نیز چنین متغیرهایی اهمیت زیادی دارند .سن ،یکی
از متغیرهای پایهای جمعیتشناختی است که نشان
میدهد افراد سنین مختلف ،رفتار انتخاباتی متفاوتی
از یکدیگر نشان میدهند.
برخی از پژوهشگران رابطه میان سن و رأیدادن را
خطی میبینند؛ یعنی معتقدند با افزایش سن احتمال
رأیدادن افراد هم افزایش مییابد .برخی دیگر ،برای
نسبت میان سن و رأیدادن رابطه یو ( )Uشکل در نظر
میگیرند .احتمال رأیدهی در سنین جوانی ،پایین،
سپس در سنین میانی افزایش مییابد و باز در سنین
سالمندی کاهش مییابد (لیپست.)187 :1959 ،
علت پایینبودن میزان مشارکت جوانان این است
که چون پیشتر رأی ندادهاند ،رأیدادن به عنوان
عادتواره در آنها شکل نگرفته است .همچنین،
جوانان هنوز به اندازه کافی در نظام اجتماعی جامعه
آمیخته نشدهاند (ایوانز .)153 :2004 ،در حالی

که برای پایینبودن میزان مشارکت جوانان دالیل
اجتماعی و انگیزشی وجود دارد ،برای سالمندان
دالیل فیزیکی عنوان میشود .سالمندان ،به دلیل
ناتوانی جسمی برای رفتن به مراکز رأیدهی
مشارکت کمتری دارند.
 .2-2زمینه اجتماعی

زمینه و بافت اجتماعی در تبیین نگرش و رفتار
افراد عامل مهمی است .زمانی که تصمیم گرفته
میشود تا «زمینه  »Cرا به تصویر اضافه کنیم آنگاه،
بهسادگی نمی توان به دنبال رابطه علّی ـ معلولی
 Aمنجر به  Bمیشود ،بود؛ بلکه باید تغییرات رابطه
میان  Aو  Bرا با توجه به زمینه  Cدر نظر گرفت
کورتیس (( )2002تصویر شماره .)2
رفتار انتخاباتی کنشی اجتماعی است که نمیتوان
آن را بیرون از بافت اجتماعیاش در نظر گرفت.
اینگلهارت در کتاب خود با نام «انقالب خاموش»
( )1977با معرفی مفهوم سلسهمراتب مازلو میگوید
که نسل رأیدهندگانی که متعلق به اواخر دهه
 1960هستند ،با توجه به زمینه اجتماعی متمایزی
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از والدینشان ،اجتماعی شدند .والدین آنها متعلق
به دوران رکود بزرگ دهه  1930و در معرض
ایدئولوژیهایی همچون کمونیسم و فاشیسم و
جنگ جهانی دوم بودند .در حالی که فرزندان
آنها به دور از رکود اقتصادی ،در دوران شکوفایی
اقتصادی به دنیا آمدند و دغدغههای پسامادیگرایانه
مانند محیط زیست ،فمینیسم ،برابری جنسیتی و
غیره داشتند ،دغدغههایی که احزاب سنتی توجهی
به آنها نداشتند (ایوانز.)79 :2004 ،
به دلیل وجود چنین بافت اجتماعی جدیدی
است که نگرشهای نسل جدیدتر متفاوت از
نسلهای پیشین میشود و در نتیجه رفتار انتخاباتی
متفاوتتری را نیز نشان میدهد .در آمریکا نیز با
توجه به همین تغییرات و بر اساس دیدگاههای
نظری و دادههای عینی کتابهایی همچون
«رأیدهنده آمریکایی تغییر یافته» نگاشته شد که
مدعی بودند بروز مسائل جدید و سیاست اعتراضی
در سرتاسر دهه  1960نسلی را به لحاظ سیاسی
برای مبارزه در برابر آرایش سیاسی احزاب سنتی
بسیج کرد (ایوانز.)84 :2004 ،
 .3-2چگونه رأیدهندگان تصمیم میگیرند

 .1-3-2مدلهای رفتار انتخاباتی
رأیدهندهای را تصور کنید که میخواهد میان
دو یا چند نامزد انتخاباتی به یکی از نامزدها رأی
دهد .پرسشی که برای پژوهشگران اهمیت دارد
این است که او بر چه اساسی تصمیم میگیرد و به
کدامیک از نامزدها رأی میدهد .پژوهشگران (مریل
و گرافمن2003 ،؛ به نقل از دهقانی )166 :1395 ،بر
اساس بررسیهای انجامشده چنین پاسخ میدهند:
 .1رأیدهنده با توجه به طبقه اجتماعی ،خانواده و

178

نحوه اجتماعیشدن سیاسی به نامزد مورد نظر خود
رأی میدهد (مکتب ،کلمبیا) .2 .رأیدهنده به کسی
رأی میدهد که به لحاظ ایدئولوژی و حزبی به او
نزدیک باشد .این پاسخ از سوی پژوهشگران دانشگاه
میشیگان مطرح شده است و بر اساس پژوهشهای
آنها «هویت حزبی» مهمترین عامل تبیینکننده
رفتار انتخاباتی رأیدهندگان است .3 .دسته دیگر
از پژوهشگران که فرد شاخص آنها آنتونی داونز
( )1957است معتقدند که رأیدهندگان مایلاند
که به نامزدی رأی دهند که سیاستهای او بیش
از دیگر نامزدها به آنها نزدیکتر و برای آنها
سودآورتر باشد .از این نقطه نظر «فاصله» نامزد
انتخاباتی با رأیدهنده اهمیت دارد.
چنین دیدگاهی ریشه در نظریه انتخاب عقالنی
دارد که میگوید فرد رأیدهنده به کسی رأی
میدهد که سیاستهای او بیشترین سودمندی
را برای او به همراه میآورد (ایوانز.)98 :2004 ،
«برجستگی مسئله» در این میان برای رأیدهندگان
اهمیت دارد .به این معنا که برخی مسائل برای
رأیدهندگان از مسائل دیگر مهمتر است و همین
عامل چگونگی رأیدادن آنها را مشخص میکند
(ایوانز .)95 :2004 ،داونز برای این منظور از مدل
فضایی استفاده میکند و میگوید در چنین مدلی،
موقعیت فرد رأیدهنده نقش اساسی در انتخاب او
دارد .مدل داونز به مدل همجواری یا مدل داونزی
معروف شده است.
 .2-3-2مکتب کلمبیا
الزارسفلد در دهه  1940و اوایل دهه 1950
با بررسی جامعهپذیری سیاسی و گروههای
جمعیتشناختی به تأثیرات چنین عواملی
بر الگوی فکری رأیدهندگان پرداخته است.
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الزارسفلد در کتاب «انتخاب مردم» بر اساس
مطالعه پانل به بررسی ترجیحات متغیر و الگوی
رأیدهی افراد پرداخته و شاخصی را به نام IPP
بر پایه طبقه اجتماعی ،مذهب ،و سکونت شهری
ـ روستایی به دست میآورد .شاخص  IPPامکان
پیشبینی رفتار انتخاباتی مردم را میدهد .برای نمونه
در انتخابات دهه  1990آفریقاییان آمریکاییتبار،
مهاجران آمریکای التین و یهودیان به دموکراتها
و پروتستانها ،بهویژه بنیادگرایان پروتستان و
ایالتهای جنوبی به جمهوریخواهان رأی دادند
(اوسکام و شوتز .)14 :2005 ،چنین الگوی رأیدهی
در انتخابات  2008آمریکا نیز مشاهده شد.
الزارسفلد به عنوان یک جامعهشناس نشان
میدهد که چگونه روابط بینفردی و خانواده نقش
مهمی در الگوی رأیدهی افراد دارند .او در تغییر
نیت الگوی رأیدهی فرد و نقش خانواده بر آن از
ماه ژوئن (سه ماه پیش از زمان انتخابات) تا آگوست
(زمان انتخابات) به بررسی طولی میپردازد .پژوهش
او نشان میدهد که در مواردی که اعضای خانواده
با رأیدهنده بر سر یک کاندیدا موافق بودند 80 ،تا
 90درصد افراد رأیدهنده در انتخابات ماه آگوست
بر نظر نخستین خود (که در ماه ژوئن اعالم کرده
بودند) پایبند ماندند و در مواردی که خانواده با رأی
فرد مخالف بود ،نزدیک به نیمی از رأیدهندگان
هنگام رأی نظرشان تغییر کرده است (اوسکام و
شوتز.)319 :2005 ،
 .3-3-2مدل میشیگان
پس از الزارسفلد اندیشمندانی همچون کمپل،
روند پژوهش روی عوامل مؤثر بر الگوی رأیدهی
را ادامه دادند .آنها پی بردند که شاخص  IPPاز
طریق متغیر مهمی با عنوان «هویت حزبی» بر

رفتار انتخاباتی تأثیر میگذارد .مدل روانشناختی ـ
اجتماعی میشیگان در مورد تحلیل رفتار انتخاباتی
رأیدهندگان نشان میدهد که «هویت حزبی» در
تصمیمگیری افراد اهمیت زیادی دارد .چنین هویت
حزبیای ،تحت تأثیر اجتماعیشدن سیاسی و از
طریق نهادهایی همچون خانواده و گروههایی که فرد
در آن عضویت دارد شکل میگیرد (تصویر شماره .)3
هاروپ و میلر (( )1987به نقل از ایوانز:2004 ،
 )34نیز برای فهم بهتر مدل میشیگان عوامل
مداخلهکننده میان هویت حزبی و رأیدهی افراد
را به سه مقوله تقسیم کردند :نگرش نسبت به
نامزدهای انتخاباتی ،نگرش نسبت به سیاستها و
نگرش نسبت به گروههای ذینفع .نگرش نسبت
به نامزدهای انتخاباتی تا حدودی خوداکتشافی و
فردی است و افراد با توجه به ویژگیهای شخصیتی
نامزدهای انتخاباتی ممکن است که به سمت او جلب
و یا دفع شوند .مانند بیل کلینتون و تونی بلر 4که
به دلیل ویژگیهای فردی به عنوان سیاستمدار
توانستند آرای کسانی که دارای هویت حزبی
متمایزی از آنها بودند را به دست آورند.
«نگرش نسبت به سیاستها» معطوف به برنامهها
و مانیفست احزاب سیاسی است؛ برای نمونه ممکن
است که یک رأیدهنده لیبرال به دلیل تغییر در
اولویتبندی حزب لیبرال در مورد کاهش بودجه
سالمت و افزودن به بودجه آموزش در مورد
رأیدادن به حزب لیبرال تغییر نظر دهد« .نگرش
نسبت به گروههای ذینفع» مرتبط با عضویت فرد
در گروههای ذینفعی همچون اتحادیههای کارگری
و غیره است .برای نمونه اگر سیاستهای دولت
وقت با منافع گروهی که فرد در آن عضویت دارد
4.Bill Clinton &Tony Blair
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همخوانی نیابد ،احتمال تغییر نظر فرد نسبت به
حزب و نامزد دیگر افزایش مییابد.
 .4-3-2آرایش انتخاباتی جناحهای سیاسی و
رفتار رأیدهندگان اصفهانی
همانطور که گفته شد دو جناح عمده سیاسی
کشور در شهر اصفهان نیز حول دو لیست اصلی
در این دور از انتخابات ( )1396با یکدیگر به
رقابت پرداختند؛ لیست امید و لیست مجمع
اصولگرایان .لیست امید اصالحطلبان توانست با
میانگین  137هزار و  565رأی ،در برابر مجمع
اصولگرایان با میانگین  55هزار و  301رأی
بیشتری بیاورد و همه  13نفر آن وارد شورای
شهر اصفهان شوند .این نتایج نشان داد که بیش
از هر زمان دیگری رأی مردم مبتنی بر شناخت و
انتخاب جناحبندیهای سیاسی کشور بود.
رشدیافتهترین مناطق شهری اصفهان ،5مناطق 5
 1، 3،و  6هستند .تقریباً به جز چند محله (دنارت،
ردان ،همتآباد ،تخت فوالد و فیزیدان) تمام
محلههای واقع در این مناطق جزء مناطق متوسط به
باال به شمار میآیند .بیشترین تمرکز زیرساختهای
فرهنگی و اقتصادی شهر در کنار منطقه تاریخی (1
و  )3در مناطق  5و  6قرار گرفته است (دهقانی،
 .)11 :1396اصالحطلبان در این مناطق باالترین
آرای خود را کسب کردند.
میانگین آرای اصالحطلبان در منطقه  5بالغ بر
 30هزار رأی بوده است .سر لیست اصالحطلبان
در صندوقهای واقع در خیابانهای هزارجریب
و مرداویج هریک به ترتیب با  894و  885رأی
 55با توجه به شاخص تحصیالت ،درآمد و وجود زیرساختهای
فرهنگی
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باالترین میزان آرای اصالحطلبان به تفکیک صندوق
بوده است .پس از منطقه  ،5مناطق 8 ،6 ،4 ،3 ،1
و  13به ترتیب بیشترین میزان رأی به اصالحطلبان
را داشتهاند .نزدیک به  50هزار رأی اصالحطلبان به
عبارتی یکسوم آرای آنها در این دور از انتخابات
شورای شهر به مناطق آن سوی آب ،یعنی مناطق ،5
 6و  13اختصاص دارد و دوسوم دیگر آرا به مناطقی
غیر از مناطق  6 ،5و  13اختصاص دارد که از این
دوسوم ،بیش از یکسوم آن در نقاطی مشخص
متمرکز شدهاند و نزدیک به یکسوم دیگر آن
بصورت پراکنده در این مناطق صورت گرفته است.
به عبارتی دیگر ،بالغ بر  60هزار رأی اصالحطلبان
(بیش از یکسوم) در نقاط متمرکزی در این سوی آب
(شمال زایندهرود) یعنی منطقه  ،4 ،3 ،1شرق و جنوب
منطقه  ،8جنوب و جنوب شرق منطقه  12و غرب
منطقه  10قرار گرفته است و نزدیک به یکسوم دیگر
آرای اصالحطلبان در همین مناطق به صورت پراکنده
بوده است (استانداری اصفهان .)1396 ،بنابراین
آرایش انتخاباتی دو جناح اصلی را میتوان حول نقاط
متحدالمرکز در گوشهگوشه شهر مشاهده کرد.
به نسبت درصد جمعیت همچنان غلبه آرای
اصالحطلبان در آن سوی رودخانه (مناطق 5، 6
و )13است ،اما با توجه به شمار بیشتر جمعیت در
مناطق دیگر شهر به نظر میرسد این تقسیمبندی
سنتی که آرای اصالحطلبان در آن سوی رودخانه
است و آرای اصولگرایان در سمت دیگر زایندهرود
قرار دارد ،دیگر همچون گذشته محلی از اعراب
ندارد .همانطور که گفته شد بیش از دوسوم
آرای اصالحطلبان در مناطق این سوی زایندهرود
(مناطق غیر از  5 ،6و  )13به دست آمده و پراکنش
جغرافیایی آرای اصالحطلبان نشان میدهد که
آرایش پایگاه رأی دو جناح اصلی انتخابات تغییرات
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عمدهای داشته است .فربهترشدن طبقات متوسط
شهری در مناطق  12 ،10 ،8 ،7 ،4 ،3 ،1با تقویت
آرای اصالحطلبان همراه بوده است.
دوسوم محالت این مناطق محلههای برخوردار
هستند که آرای خود را به اصالحطلبان دادهاند .بالغ
بر یک میلیون و  700هزار نفر جمعیت اصفهان در
این مناطق (شمال زایندهرود) ساکن هستند که از
میان آنها نزدیک به یک میلیون و  200هزار نفر
آنها پای صندوقهای رأی رفتهاند ،از این تعداد بالغ
بر  100هزار رأی اصالحطلبان (دوسوم مجموع آرای
آنها) متعلق به این مناطق بوده است.
همچنین به نظر میرسد برای فهم بهتر پایگاه
طبقاتی آرای دو جناح اصلی سیاسی ،بررسی مناطق
 10،8و  12کمککننده باشد .منطقه  8را میتوان
به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم کرد .در حالی که
در مناطق سنتی آن همچون کوجان و بهرامآباد که
غالباً طبقات کمتر برخوردار در آنها ساکن هستند
مجموع میانگین آرای اصالحطلبان نزدیک به هزار
رأی است .در محله خانه اصفهان و محلههای جدید
نزدیک به آن ،که محل سکونت طبقات برخوردار
شهری هستند ،بالغ بر  5هزار رأی به اصالحطلبان
اختصاص یافته است .در منطقه  12نیز این تفکیک
پایگاه طبقاتی بهوضوح مشاهده میشود ،در حالی
که در ملکشهر اصالحطلبان  5هزار رأی داشتهاند
در مناطق محروم و آسیبخیز آن همچون محله
عربها و ناصرخسرو به رغم تراکم جمعیت باال تنها
 180رأی داشتهاند.
در منطقه  7که آن را نیز میتوان به دو بخش
شمال و جنوب اتوبان چمران تقسیمبندی کرد ،در
بخش شمالی آن یعنی برازنده ،آرای اصالحطلبان
باالست و در بخش جنوبی آن یعنی مولوی و

بلوار بعثت آرایشان پایین است .منطقه  10را نیز
میتوان به دو بخش شرق و غرب و جنوب غرب
تقسیم کرد .در محالت جنوب غربی آن مانند
محلههای پروین ،سروستان ،دشتستان و عسکریه
که محلههای برخوردار هستند ،آرای اصالحطلبان 5
برابر محلههای کمتر برخوردار آن مانند 24متری و
هفتون است (استانداری اصفهان.)1396 ،
درمجموع و با توجه به میانگین آرای هر دو
جناح میتوان گفت که آرای اصالحطلبان نسبت به
اصولگرایان در مناطق برخوردار باالی شهر نسبت به
مناطق محروم شهر پنج به یک است .اما این نسبت
در مناطق محروم پایین شهر کام ً
ال متفاوت است.
در منطقه  14که بیشترین تعداد محلههای کمتر
برخوردار در آنجا هستند ،به رغم تراکم جمعیتی باال،
اصالحطلبان پایینترین آرا را داشتهاند.
در محلههای دارک ،ارزنان ،عمان سامانی ،باطون و
حصه که محرومترین نقاط اصفهان بهشمار میآیند،
مجموع میانگین آرای اصالحطلبان بهسختی به هزار
رأی میرسد .در برخی از حوزههای اخذ رأیگیری
آرای اصالحطلبان صفر است .همچنین ،مکان اخذ
رأی هم تفاوت معناداری در میزان آرای دو جناح
اصلی انتخابات دارد .با بررسی آرای اخذشده به
تفکیک صندوق و به تفکیک مکانهایی مانند مساجد
و مدارس ،نتایج نشان میدهد در غالب موارد در
مدارس میزان آرای اصالحطلبان تا حدودی باالتر از
رقبای آنهاست .تقریباً تمام خیابانهای تازهتأسیس
و شهرکهای نوساز حتی واقع در محلههای محروم
نیز اکثر آرای خود را به اصالحطلبان دادهاند.
به نظر میرسد میزان درآمد ،تحصیالت و
برخورداری از زیرساختهای فرهنگی از عمدهترین
دالیل رأی شهروندان اصفهانی به اصالحطلبان
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جدول  .2جدول ارزش مناطق شهر اصفهان از نقطهنظر عوامل جامعهشناختی در رأی به اصالحطلبان به ترتیب باالترین میزان آرا
مناطق اصفهان

درآمد باال ()A

تحصیالت
باال ()B

وجود
زیرساختهای
فرهنگی ()C

جوانی
جمعیت
()D

رأی به
اصالحطلبان
()Y

فراوانی
محلههای
برخوردار

منطقه 5

1

1

1

0

1

 12از 12

منطقه 1

1

1

1

0

1

 11از 11

منطقه 3

1

1

1

0

1

 12از 14

منطقه 13

1

1

0

1

1

 7از 9

منطقه 6

1

1

1

0

1

 9از 13

منطقه 4

1

1

1

0

1

 11از 17

منطقه 8

1

1

1

1

1

 9از 17

منطقه 10

0

0

0

1

0

 7از 17

منطقه 12

0

0

0

1

0

 3از 10

منطقه 7

0

0

0

1

0

 3از 12

منطقه 14

0

0

0

1

0

 0از 12

است .باالترین میزان تحصیالت ،بهویژه تحصیالت
دانشگاهی با نزدیک به  52درصد در میان مناطق
پانزدهگانه شهر اصفهان به منطقه  5اختصاص دارد.
منطقه  6با  44درصد ،منطقه  1با  43درصد ،منطقه
 3با  40درصد ،منطقه  4با  40درصد ،منطقه  13با
 40درصد ،منطقه  8با  34درصد به ترتیب باالترین
تحصیالت را در شهر اصفهان دارند.
منطقه  3با  40درصد تحصیالت عالی و  12محله
از  14محله آن محلههای برخوردار به شمار میآیند.
این منطقه بیشترین تعداد مراکز فرهنگی ،امامزاده
و مساجد مناطق پانزدهگانه شهر اصفهان را دارد.
منطقه  3با  15امامزاده 23 ،کانون فرهنگی ،نزدیک
به  300مسجد 15 ،کتابخانه و سالن مطالعه11 ،
مرکز فرهنگی و آموزشی بیشترین زیرساختهای
فرهنگی ،مذهبی و آموزشی را در میان مناطق
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پانزدهگانه شهر اصفهان به خود اختصاص داده است
(نورایی و ستاری1396 ،؛  .)51منطقه  14با 16
درصد تحصیالت عالی پایینترین میزان تحصیالت
عالی را در میان مناطق پانزدهگانه دارد.
منطقه  7با  32درصد میزان تحصیالت عالی،
منطقه  10با  30درصد تحصیالت عالی و منطقه 12
با  30درصد تحصیالت عالی ،میزان تحصیالت عالی
پایینتر از حد متوسط مناطق پانزدهگانه شهر اصفهان
را دارند (شناسنامه فرهنگی ـ اجتماعی شهر اصفهان
به نقل از دهقانی .)13 :1396 ،میزان تحصیالت،
درآمد و وجود یا نبود زیرساختهای فرهنگی در
مناطق شهری نقش مهمی در شکلگیری رفتار
انتخاباتی شهروندان این مناطق داشته است.
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 .3یافتههای پژوهش

مناطق نابرخوردار به حساب میآیند.

در جبر بولی هر متغیر به صورت دوارزشی « وجود
 /عدم یا حضور  /غیاب» مدنظر قرار میگیرد؛ بنابراین
در تحلیل بولی دادههای اجتماعی ،کلیه متغیرها اعم
از مستقل و وابسته ،باید تبدیل به متغیرهای دوشقی
(کد صفر و یک) شوند .در این مطالعه نیز متغیرهای
تحقیق بر مبنای میانه دادههای  11منطقه اصفهان
دوشقی شدند؛ به نحوی که مقادیر باالی میانه ،کد
یک و ارزش میانه و پایینتر ،کد صفر گرفتند .در
جدول شماره  ،2مناطقی از میان مناطق پانزدهگانه
انتخاب شدهاند که به ترتیب بیشترین آرا و کمترین
آرای اصالحطلبان در آنجا بوده است.

سالمندترین مناطق شهری اصفهان به ترتیب
عبارتاند از 6 ،3 ،1 :و  ،5و جوانترین مناطق
شهری اصفهان عبارتاند از 12 ،11 ،14 :و .15
منطقه  1اصفهان با میانگین سنی  36سال و
منطقه  14با میانگین سنی  27سال پیرترین و
جوانترین مناطق شهری اصفهان هستند (آمارنامه
شهر اصفهان .)1395 ،دادههای مربوط به شروط
علّی (درآمد و تحصیالت باال ،جوانبودن جمعیت،
برخورداری از زیرساختهای فرهنگی) و پیامد
(رأی به اصالحطلبان) به تفکیک مناطق در جدول
شماره  2آورده شده است.

مناطق بومی اصفهان شامل مناطق  11 ،9 ،2و
 15به دلیل آنکه رفتار انتخاباتی آنها مبتنی بر رأی
به لیستها نبوده و درواقع به افرادی از لیستهای
مختلف رأی دادهاند که زادگاهشان در منطقه
موردنظر بوده ،در اینجا مورد بررسی قرار نگرفتند.
جدول شماره  2نشان میدهد که رفتار انتخاباتی
رأیدهندگان اصفهانی تحت تأثیر متغیرهای درآمد،
تحصیالت باال و برخورداری از زیرساختهای
فرهنگی (طبقه اجتماعی متوسط و متوسط به
باال) روی داده است .میانگین تحصیالت مناطق
پانزدهگانه شهر اصفهان  34درصد است (باالتر از این
میزان کد  1و پایین تر از آن کد صفر گرفته است).
متغیر زیرساختهای فرهنگی شامل تعداد مراکز
فرهنگی ،علمی ،تجاری ،نهادهای خدماتی و دولتی
بر اساس پژوهش (نورایی و ستاری )1396 ،و به
ترتیب برخورداری مناطق ،عبارتند از :مناطق ،1 ،5
 3و  6که باالترین میزان زیرساختهای فرهنگی را
در اصفهان دارند و سپس مناطق  8و  4تا حدودی
از زیرساختهای باالیی برخوردار هستند و دیگر

از مجموع  144محله در  11منطقه 84 ،محله
برخوردار داریم که اکثریت آرای ساکنان این محالت
به اصالحطلبان اختصاص یافته است .منطقه 5
همه  12محله آن و منطقه  1همه  11محله آن،
محلههای برخوردار به شمار میآیند و بیشترین
آرای آنها نیز به اصالحطلبان اختصاص یافته است.
منطقه  3از  14محله 12 ،محله آن برخوردار است
که سومین منطقه به شمار میآید که بیشترین آرا را
به اصالحطلبان داده است .به همین ترتیب مناطق
دیگر با توجه به تعداد محلههای برخوردار آرای خود
را به صندوق ریختهاند ،مناطق  7 ،12 ،10و 14
بیشترین محالت محروم را دارند و بر همین اساس
کمترین آرا به اصالحطلبان اختصاص یافته است.
هدف از ساختن جدول ارزش (جدول شماره )1
مشخصکردن پیوندهای میان ترکیبهای شروط
علّی با پیامدی معین است .در این جدول ،هر سطر
جدول اختصاص به یک مورد ندارد ،بلکه هر سطر
حاکی از ترکیبی منحصر به فرد و به طور منطقی
ممکن از شروط علّی است .از این رو تعداد سطرهای

حمید دهقانی .تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر مدل کلمبیا و میشیگان :یک مطالعه موردی

183

زمستان  . 1398دوره  . 9شماره 33

جدول ارزش برای هر تعداد از موردها بر اساس
فرمول  =n( n2تعداد شروط علّی) محاسبه میشود.
بررسی کلیه ترکیبهای منطقاً ممکن از شروط
علّی ،امکان ساخت شرایط طرح آزمایشی را میسر
میسازد (جایی که فقط یک شرط علّی امکان تغییر
مییابد) و به همین دلیل میتواند تحلیل کاملی از
تأثیر شروط علّی ارائه دهد (کافی.)140 :1393 ،
ترکیب شرطهای علّی در جبر بولی را با عالمت
ضرب (×) نشان میدهند.
در رویکرد موردمحور فرض بر این است که یک
معلول ،ترکیب خاصی از شرطهای علّی است؛
مث ً
ال اگر یک معادله به شکل  y= AB+CDEداشته
باشیم ،بدین معناست که معلول ( )yیا بر اثر ترکیب
شرطهای  Aو ) B (ABیا بر اثر ترکیب  Eو  Dو
) C (EDCبه وجود آمده است .در معادلهنویسی نیز
حضور هر شرط علّی را با حروف بزرگ انگلیسی
و غیاب آن را با حروف کوچک نشان میدهند
(کافی .)139-136 :1393 ،با توجه به شروط علّی
جدول شماره ( 1درآمد ،تحصیالت ،برخورداری از
زیرساختهای فرهنگی و میانگین سنی) و پیامد
(رأی به اصالحطلبان) و بر اساس ترکیبهایی از
شروط ،معادله بولی رأی به اصالحطلبان ،به شکل
فرمول شماره  1است:
Y= ABCd+ ABcd+ ABCD

همانطور که در جدول شماره  1میبینیم از میان
 11منطقه شهر اصفهان  7منطقه به اصالحطلبان
رأی دادهاند که از میان این  7منطقه مناطق 3، 6
 5، 1،و  4شروط علّی (درآمد ،تحصیالت و وجود
زیرساختهای فرهنگی) یکسانی دارند؛ بنابراین7 ،
عبارت شکلگرفته از  7منطقه به دلیل مشترکبودن
به سه عبارت باال کاهش مییابد .همچنین ،در اینجا
از قاعده کمینهسازی بولی استفاده میشود؛ به این
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صورت که چنانکه دو عبارت بولی فقط در یک شرط
علّی با یکدیگر متفاوت باشند و هردو یک نتیجه را
موجب شوند در آن صورت میتوان آن شرط علّی را
حذف کرد و عبارت سادهتری ساخت (رگین:2008 ،
)93؛ زیرا حضور و یا غیاب آن در نتیجه بیتأثیر
است؛ بنابراین ترکیبهای چهارجملهای را میتوان
به ترکیبهای سهجملهای و سپس دوجملهای
تقلیل داد ،مانند:
ترکیب  ABcdبا  ABCdمیشودABd :
ترکیب  ABCDبا  ABCdمی شودABC :
ترکیب  ABcdبا  ABCDمی شودAB :

در نتیجه ،فرمول رای به اصالحطلبان به صورت
فرمول شماره  2میشود:
( Y =ABd + ABC + AB = AB )d+Cرأی به
اصالحطلبان
این معادله داللت بر آن دارد که سه ترکیب
یا الگوی علّی همارز به عنوان شرط کافی برای
شکلگیری مناطقی که به اصالحطلبان رأی دادهاند،
وجود داشته است که با فاکتورگیری نهایی مشخص
میشود که درآمد و تحصیالت باال (طبقه اجتماعی
باالتر) در منطقه ،شرط الزم و زیرساختهای
فرهنگی شرط کافی برای ایجاد مناطقی است که
رأی آنها به سمت اصالحطلبان گرایش دارد.

 .4بحث و نتیجهگیری
مدل میشیگان که از سوی اندیشمندانی همچون
کمپل ،مطرح شده و معتقد است که شاخص IPP
(طبقه اجتماعی و محل سکونت شهری) از طریق
متغیر مهمی با عنوان «هویت حزبی» بر رفتار انتخاباتی
تأثیر میگذارد ،در این پژوهش مورد تأیید واقع شده
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و در مورد تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی از
قدرت تبیینکنندگی باالیی برخوردار است.
پژوهش حاضر بر خالف پژوهش عطارزاده و توسلی
( )1390که نتیجه گرفتهاند نظریه انتخاب عقالنی
بیشترین هماهنگی را با رفتار انتخاباتی شهروندان
یـجناحی کمترین
اصفهان دارد و نظریه هویت حزب 
نزدیکی را با رفتار رأیدهندگان داشته است ،نشان
میدهد که حداقل در پنجمین دور از انتخابات
شورای شهر اصفهان ،نظریه هویت حزبی و جناحی
تأثیرگذار بوده است .شمار باالی آرای دو جناح اصلی
اصالحطلب و اصولگرا و آرای پایین و ناچیز مستقلها
و لیستهای دیگر انتخاباتی حاکی از این واقعیت
است .نتیجه این پژوهش با پژوهش حاجییوسفی
و همکاران ( )1390همخوانی دارد .پژوهش آنها
نشان میدهد که شناخت پایگاههای اجتماعی در
ایران در انتخابات نهم ریاستجمهوری میتوانست
موجب پیشبینی رفتار رأیدهندگان باشد .آنها بر
این باورند که متغیرهای درآمد ،شغل و تحصیالت
که تشکیلدهنده پایگاه اجتماعی افراد است ،نقش
مهمی در تبیین رفتار انتخاباتی آنها دارد.
اگرچه در ایران طبقات اجتماعی معینی با
تعریف امروزی وجود ندارد و به همین دلیل احزاب
طبقهمحور نیز شکل نگرفتهاند ،مناطق شهری
اصفهان را میتوان با توجه به سه متغیر شغل ،درآمد
و تحصیالت سه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی اصلی
شامل ،پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایین ،پایگاه
اجتماعی ـ اقتصادی متوسط و پایگاه اجتماعی ـ
اقتصادی باال تقسیمبندی کرد.
رفتار انتخاباتی شهروندان دوره پنجم شورای
شهر اصفهان نشان میدهد که آرای اصالحطلبان
و اصولگرایان در این دوره از پراکندگی مشخص

و منسجمی برخوردار بوده است .به طوری که
رشدیافتهترین مناطق و محلههای شهری اصفهان
شامل مناطق  5 ،1 ،3 ،13، 6 ،4و  8که باالترین
پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی را دارند ،بیشترین رأی را
به اصالحطلبان دادهاند و هر اندازه به مرکز شهر و
پایین شهر که مناطق کمتر رشدیافته هستند حرکت
میکنیم ،آرای رقبای اصالحطلبان بیشتر شده است.
نسبت آرای اصالحطلبان به رقبا در محلههایی که
پایگاه اجتماعی  -اقتصادی باالتر دارند ،نسبت  5به
 1است و این نسبت با حرکت به سمت مناطق پایین
شهر و کمتر برخوردار کاهش مییابد.
بنابراین به نظر میرسد ،بر خالف گذشته ،رفتار
انتخاباتی شهروندان آهستهآهسته رنگ و لعاب
طبقاتی گرفته است و میان ترجیحات رأیدهی آنها
و پایگاه طبقاتیشان تا حدودی هارمونی وجود دارد.
تحلیل طبقاتی برای فهم رفتار انتخاباتی افراد اهمیت
زیادی دارد؛ برای نمونه ،اهمیت طبقه متوسط در
دنیای امروز تا به آن اندازه است که به تعبیر الکساندر
( )2010حمایت از آن به عنوان نیروی خیر و مقابله
و تخریب آن به معنای نیروی شر شناخته میشود.
در رقابتهای سیاسی اگر جریان سیاسی
بتواند خود را حامی طبقه متوسط معرفی کند
رأیدهندگان زیادی را با خود همراه کرده است؛
بنابراین در کشورهای مختلف ـ اعم از کشورهای در
حال توسعه و توسعهیافته ـ احزاب تالش میکنند
که در تبلیغاتشان ،خود را حامی طبقه متوسط و
رقیب را مخرب و دشمن این طبقه معرفی کنند .در
جامعه امروز ما نیز نامزد هر جناحی که موفق شود
خود را به عنوان نماینده جمعی طبقه متوسط معرفی
کند شانس باالیی در پیروزی انتخابات دارد .آنچه در
این میان اهمیت دارد ایجاد هارمونی مشخص میان
عامل فرهنگی (ایدئولوژی و هویت حزبی) و عامل
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طبقاتی (درآمد و شغل) است.
هویت حزبی مطلوب در ایران در شرایطی
شکل خواهد گرفت که احزاب نهتنها با توجه به
هویت ایدئولوژیکی ،بلکه با توجه به هویت طبقاتی
مرزهای خود را با یکدیگر مشخص کنند .از سویی،
با وجود احزاب طبقهمحور این امکان وجود دارد
که افراد طبقات مختلف اجتماعی از همان آغاز
کودکی از طریق جامعهپذیری سیاسی با مبانی و
حزبی نماینده طبقات خود آشنا شوند
برنامههای
ِ
و هویت حزبی معینی در جامعه شکل گیرد .این
همان فرایندی است که در کشورهای توسعهیافته
برای دستیابی به احزاب پایدار و هویت حزبی
مشخص روی داده است.
وقتی سخن از ایدئولوژی منسجم است ،نباید
فقط مقوله فرهنگ موردنظر باشد ،بلکه باید داشتن
معین نیز در آن لحاظ شود .در غالب
برنامه اقتصادی ّ
انتخاباتهای اخیر مشاهده میشود که اقتصاد نقش
تعیینکنندهای در الگوی رأیدهی ایرانیان داشته
ل دارند ،اما
است .فرهنگ و اقتصاد دو هستی مستق 
درهم تنیدهاند .احزاب سیاسی باید در کنار پایگاه
مشخص فرهنگی ،پایگاه مشخص طبقاتی خود را
نیز بشناسند .نقش فرهنگ در آنجا کلیدیتر است
که دهلیز ورود به تعیین برنامه اقتصادی هر حزب
سیاسی است؛ یعنی اگر حزب سیاسی بخواهد برنامه
مشخص اقتصادی داشته باشد الزم است که نخست
مرزهای گفتمان سیاسی خود را به عنوان گروهی
محافظهکار یا تحولخواه تعریف و مشخص کند.
همچنین برای تحلیل رفتار انتخاباتی این دور از
انتخابات میتوان از مدل مسیر که از سوی رابینویتز
و مکدونالد ( )1989عنوان شده است ،استفاده

کرد .برای این منظور ،نخست باید به وضع موجود
نگریست .بر اساس مدل مسیر ،وضع موجود در
آستانه انتخابات در سمت راست پیوستار سیاسی
قرار گرفته بود ،یعنی جناح راست سالها بود که
متصدی قدرت بود ،بنابراین رأیدهندگان تمایل
داشتند به نامزدهای جناح چپ رأی دهند و با این
رأی ،مسیر حرکت را از راست به چپ تغییر دادند.
نمونه تاریخی چنین رفتار انتخاباتی در شورای شهر
دوم نیز رخ داد .زمانی که رأیدهندگان تمایل
یافتند که وضع موجود را پس از یک دوره حضور
اصالحطلبان در شورا به سمت راست چرخش دهند.
 14سال بعد ،یعنی انتخابات شورای شهر 1396
همین رأیدهندگان خواستار آن شدند که پاندول
سیاست را از راست ،مجددا ً به سمت چپ هدایت
کنند؛ بنابراین به لیست امید رأی دادند.
همانگونه که آشکار است ،وضع موجود و
چرخش به سمت معکوس ،عامل مهمی در فرایند
تصمیمگیری رأیدهندگان است .در همین راستا،
به نظر میرسد مفهوم رأی تعدیلکننده 6در تبیین
رفتار انتخاباتی اخیر شهروندان نیز مؤثر باشد .با
توجه به این مفهوم ،رأیدهندگان بر اساس نوع نظام
سیاسی و به شیوهای هدفمند در تالشاند قدرت
را به صورت عادالنه میان دو جناح اصلی کشور
تقسیم کنند .هنگامی که یکی از بازوهای حکومت
در دست یک جناح باشد رأیدهندگان در پی آن
هستند که برای ایجاد تعادل بازوی دیگر حاکمیت
را در دست جناح دیگر قرار دهند .بنابراین در این
انتخابات تالش کردند سکان مدیریت شهری را در
دست جناح اقلیت قرار دهند .در چنین وضعیتی،
رأیدهندگان تالش دارند که مرکز ثقل نظام
سیاسی را به سمت مرکز چرخش دهند تا تعادل
6. Compensatory vote
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سیاسی الزم تا حدودی میان دو جناح برقرار باشد.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی بررسی دقیقتر
این دیدگاه و آزمون آن ،با توجه به دادههای تجربی
بیشتر مورد توجه واقع شود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامــی اصــول اخالقــی در نــگارش ایــن مقالــه
رعایــت شــده اســت.
حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.
تعارض منافع

بنابــر اظهــار نویســنده ایــن مقالــه تعــارض
منافــع نــدارد.
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منابع فارسی

آمارنامه شهر اصفهان .۱۳۹۵ .اصفهان :سازمان فرهنگی
تفریحی شهر اصفهان.
اﺳﺘﺎﻧﺪاري اصفهان« .۱۳۹۶ .دﻓﺘﺮ انتخابات ،آﻣﺎر و اطالعات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ انتخابات پنجمین دوره شورای اسالمی شهر
اصفهان»[ .پایگاه اینترنتی] .قابل دسترس در :لینک یافت
نشد.
ایسپا« .۱۳۸۳ .گزارش  :۳۸۱بررسی نگرش و رفتار انتخاباتی
مردم تهران»[ .پایگاه اینترنتی] .قابل دسترس در :لینک
یافت نشد.
بحرانی ،محمد حسین .۱۳۸۸ .طبقه متوسط و تحوالت سیاسی
در ایران معاصر (( )۱۳۲۰-۱۳۸۰پژوهشی در گفتمانهای
سیاسی قشرهای میانی ایران) .تهران :آگاه.
تحلیلی بر میزان برخورداری فرهنگی اجتماعی محالت شهر
اصفهان .۱۳۹۵ .اصفهان :انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی
شهرداری اصفهان.
شناسنامه فرهنگی اجتماعی محالت شهر اصفهان .۱۳۹۴.
اصفهان :معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان.
شهرام نیا ،امیرمسعود ،سارا نجف پور و علی تدین راد.۱۳۹۴ .
«تبیین نقش تلویزیون و مطبوعات در رشد فرهنگ سیاسی
مشارکتی (مطالعه موردی :دانشآموزان دبیرستانی شهر
اصفهان)» .جامعه شناسی کاربردی .سال  .۲۶شماره .۲
صص.۹۱-۱۰۶ .

عطارزاده ،مجتبی و حسین توسلی« .۱۳۹۰ .تحلیل رفتار
انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان (پیش از انتخابات نهمین
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی)» .فصلنامه تحقیقات
سیاسی و بین المللی .سال  .۲شماره  .۴۲صص.۴۲۱-۴۵۳ .
کافی ،مجید.۳۹۳۱ .جامعهشناسی تاریخی (مفاهیم ،نظریهها،
نقد و بررسی) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
میرترابی ،سعید ،و مهدی میرعباسی« .۱۳۹۳ .ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ طبقه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺪﻳﺪ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت (ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري دوره
ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻢ ( )۱۳۷۶و نهم ( .»)۱۳۸۴پژوهش سياست
نظري (پژوهش علوم سياسي) .شماره  .۵۱صص۱۹۲- .
.۱۵۷
نورانی ،همایون ،و نیکو ستاری« .۱۳۹۶ .تحلیل میزان
رویدادمداری مناطق  ۱۵گانه کالن شهر اصفهان با تاکید بر
زیرساخت های رویداد» .هنرهای زیبا معماری و شهرسازی.
سال  .۹شماره  .۷۲صص.۴۵-۵۶ .
یزدخواستی ،بهجت ،علی ربانی خوراسگانی و زهرا سادات
کشاورز« .۱۳۹۴ .بررسی تاثیر بر گرایش به رفتار انتخاباتی
شهروندان اصفهانی با تاکید بر نظام مردم ساالری دینی».
جامعه شناسی کاربردی .سال  .۲۶شماره  .۲صص.۱۷-۴۰ .

حاجی یوسفی ،امیر محمد ،مهدی فرازی و راضیه کیوان
آرا« .۱۳۹۰ .انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه های
اجتماعی در ایران» .پژوهشنامه علوم سیاسی .سال .۷
شماره  .۲صص.۱۲۳-۱۴۹ .
دهقانی ،حمید« .۱۳۹۶ .تیپولوژی مناطق  ۱۵گانه شهری
اصفهان با تاکید بر آسیب های اجتماعی محله های فوق
بدخیم» .جامعه شناسی کاربردی .سال  .۰۳شماره  .۲صص.
.۱۱۷-۱۳۶
دهقانی ،حمید .۱۳۹۵ .از کارزارهای انتخاباتی تا رفتار
انتخاباتی .تهران :جامعه شناسان.
طالبان ،محمدرضا« .۱۳۸۸ .درآمدی روش شناسانه بر تحلیل
بولی فوران از انقالب ایران» .فصلنامه علوم اجتماعی .سال
 .۵۱شماره  ۲۴و  .۳۴صص.۴۲۱-۴۵۳ .
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