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 چکیده:

دهی مردم قومی با الگوی رأی _های اجتماعی محلیشناختی مناسبات هویتپژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه

 سال 18نفر در میان شهروندان باالی  382پیمایش و با نمونۀ در انتخابات انجام شده است. پژوهش با روش 

دهی بر اساس گرایی با رأیمداری و طایفهدهد بین قومها نشان میشهرستان سلسله انجام گرفته است. یافته

 گرایان محلی، کمتر بر اساس معیارهای عام مانند شایستههای قومی و محلی ارتباط وجود دارد. هویتریشگی هم

اند. در جامعۀ مورد ساالری، کارآمدی، سطح تحصیالت و قدرت بیان به کاندیدای مورد نظر خود رأی داده

قومی حاکم بر آنهاست و سایر  _های اجتماعی محلیدادن بیش از هر چیز تابعی از فرهنگ و هویت مطالعه، رأی

معنا  "قومیت"نواده به واسطۀ ارتباط با عوامل اجتماعی مانند طبقه، میزان درآمد، نوع شغل، جنسیت، مذهب و خا

های سیاسی افراد در اجتماع محلی مبتنی بر اند گزینشهای رگرسیون چندمتغیری نشان دادهاند. تحلیلیافته

ای یا همان کنش سنتی بوده به نحوی که کنش سنتی به عنوان وجه غالب و نافذ در طایفه _های قومیمشخصه

بنابراین،  تأثیر قرار داده است؛ اشکال کنش )اعم از عقالنی، ارزشی و عاطفی( را تحتاجتماع مورد مطالعۀ سایر 

توان به فرهنگ سیاسی ای میهای قومی و طایفهها، هنجارها و سنن رفتاری گروهاز طریق شناخت نظام ارزش

 یاسی را مشخص کرد.های سافراد در اجتماعات محلی پی برد و از آن طریق نوع نگرش و واکنش آنها به پدیده
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 مقدمه

شناسی سیاسی به های اجتماعی است و جامعههای انسان در زمینهشناسی مطالعۀ کنشجامعه

یک فرد به  هایها و نگرشپردازد. ارزشبررسی متغیرهای اجتماعی بر زندگی سیاسی می

میزان قابل توجهی نتیجۀ فرایند اجتماعی شدن سیاسی است و عمل سیاسی افراد رابطۀ 

نزدیکی با عقاید و هویت آنها دارد. به بیان دیگر برای شناخت سیاست هر جامعه باید آن 

پردازد. بررسی شناسی سیاسی به بررسی محیط اجتماعی سیاست میجامعه»جامعه را شناخت. 

های اجتماعی و بندیمعه به طور کلی اعم از حوزۀ روابط تولیدی و اقتصاد، الیهتأثیر جا

دهد. به شناسی سیاسی را تشکیل می فرهنگ بر ساخت و فرایند و رفتار سیاسی جوهر جامعه

شناسی سیاسی، زندگی سیاسی به وسیله متغیرهای اجتماعی توضیح تر در جامعهعبارت ساده

شناسی سیاسی بررسی و تبیین رابطۀ سیاست وظیفۀ جامعه(. »19: 1374)بشیریه، « شودداده می

« و جامعه، رابطۀ نهادهای اجتماعی و سیاسی و رابطۀ بین رفتار اجتماعی و سیاسی است

 (. 15: 1389)راش، 

ای که مشارکت سیاسی درگیر شدن افراد در سطوح مختلف نظام سیاسی است به گونه

های عمومی مشارکت و دخالت داشته باشند. رأی دادن در ها و راهکاردر تعیین سیاست

مشارکت سیاسی »توان کمترین شکلِ فعال مشارکت سیاسی در نظر گرفت. انتخابات را می

« زندگی اجتماعی است در هدف به نیاز و رغبت میل، همکاری، شکل در امری آگاهانه تقبل

سیاسی، نوعی کنش اجتماعی است که به شارکت در انتخابات م(. »92: 1375تبریزی، )محسنی

رساند و بدین ترتیب این کنش اجتماعی با ابعاد ذهنی و  قوام و بقای نظام اجتماعی یاری می

گیرد و زوایای پنهان از تعامالت فرهنگی و  عینی خود پرده از هویت سیاسی کنشگران برمی

تماعی انتخابات سیاسی بر . مطالعۀ کنش اجسازد های ساخت نظام اجتماعی را عیان می پویش

تواند میان و کالن نظام اجتماعی می ،ها در سطوح خردپایۀ تفهیم منویات کنشگران و تفسیر آن

به منظور تثبیت اصالح یا تغییر روال سپهر حیات اجتماعی به کار آید. بر این سیاق تحلیل 

 ،ی و در سطوح خردسیاسی و فرهنگ ،اقتصادی ،کنش اجتماعی انتخاباتی در ابعاد اجتماعی

های  های سیاسی و تطور آرا و منظومهمیانه و کالن، به شناسایی ثبات و مشروعیت و نظام

دهد چگونه دیالکتیک مناسبات سطوح نظام اجتماعی در قالب انجامد و نشان میسیاسی می

کت باز پذیری سیاسی نهادین، فرد را به مشارکت فراخوانده یا او را از مشارفرایندهای جامعه

(. یکی از سطوح مشارکت سیاسی رأی دادن در انتخابات 26: 1383)محمدی اصل، « داردمی

شود که افراد داوطلب از است. از فرایند انتخابات به عنوان وسیلۀ گزینش سیاسی استفاده می
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کنندۀ هنجارها  آورند. انتخابات بیانهای رسمی را در نظام سیاسی به دست می آن طریق جایگاه

آوران است که به نوعی  دهندگان و رأی و خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رأی

اند الگوهای محققان علم سیاست کوشیده»کند. سیمای کلی فرهنگ سیاسی جامعه را نمایان می

دهندگان ارائه کنند. این مبحث ریشه در تجارب جامعۀ نظری مختلفی برای فهم رفتار رأی

های مختلف اجتماعی در گران به این نتیجه رسیدند که گروهج تحلیلغربی دارد. به تدری

دهند. به عنوان مثال ساکنان منطقۀ جغرافیایی انتخابات مختلف رفتار ثابتی از خود نشان می

های انتخاباتی مختلف به گزینند و در دورههای طوالنی جناح خاصی را برمیخاصی برای سال

-دهندگان را به عنوان پدیده پژوهشگران را بر آن داشت تا رفتار رأیدهند. این امر آنها رأی می

ای که با متغیرهای مختلف اجتماعی و حتی جغرافیایی قابل توضیح است مورد توجه قرار 

بنابراین در این مقاله سعی شده است به نقش و تأثیر محیط  (؛16: 1377)ایوبی، « دهند

 دهی افراد پرداخته شود. رأیاجتماعی بر ادراک سیاسی و نحوۀ 

مشارکت سیاسی و کنش انتخاباتی تحت تأثیر عوامل متعددی همچون موارد زیر قرار 

محاسبۀ سود و زیان و اهمیت "(؛ 117-118: 1375غفور، )آل "فرهنگ سیاسی"دارد: 

 (؛134-90: 1364؛ دال، 64: 1373)لیتل،  "هایی چون مطلوبیت، فایده و ترجیحات مؤلفه

 "منزلت طبقاتی باالتر و پویایی گروهی"(؛ 144: 1954)لیپست،  "ین و گروه هماالنوالد"

-جهت"؛ (309: 1353)وینر،  "گسترش وسایل ارتباط جمعی"؛ (1381)هانتینگتون و نلسون، 

: 1369)اینگلهارت،  "طبقۀ اجتماعی"(؛ 158-159: 1379)احمدی،  "سیاسی -گیری اقتصادی

محل سکونت )شهر یا "؛ "ماعی )شغل، درآمد، سطح تحصیالت(اجت -پایگاه اقتصادی"(؛ 15

شود متغیرهای . چنانچه مالحظه می ...و  (27-44: 1382)الزارسفلد،  "تعلق مذهبی"؛ "ده(

 کنندۀ کنش انتخاباتی محسوب شده است. یینتعاجتماعی و اقتصادی از جمله عوامل 

های مختلفی همچون  است که مؤلفه نظرات فراوانی بیان شده در خصوص مفهوم هویت نقطه»

و  3؛ لبل2000، 2؛ بایرون1996، 1)براون« تاریخ، سیاست، اقتصاد و غیره در آنها محوریت دارند

. تعریف 1توان به چند شکل تعریف کرد: هویت را می(. »1978، 4؛ تاجفل1996همکاران، 

یک که از آغاز زندگی به های بیولوژتعلقی: تعریفی مبتنی بر ریشه و اصالت، تعلقات، ویژگی

. تعریف ماهیتی و مفهومی: تعریف ماهوی و صفتی از حیث مراتب و نحوۀ 2شود فرد داده می

. تعریف 4. تعریف تطبیقی: تعریفی برساختی از منظر سیاست و اجتماع است 3خلقت است 

                                                           
1. Brown 

2. Byron 
3. Labell 

4.Tajfel 
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: 1393)عنبری، « تعریف کرد تابعشتوان پدیده را برحسب آثار و مظاهر کارکردی: یعنی می

هویت اجتماعی عبارت از تصور، درک و ارزیابی فرد نسبت به خود از منظر دیگران یا  (.17

جامعه است که در نتیجه آن، احساس کند از منظر دیگران یا جامعه دارای جایگاه، ارزش و 

هویت اجتماعی، نه فقط ارتباط (. 9: 1996، 2؛ کروگر836: 1991، 1احترام است )بارک

یندی برای ابخشد. هویت نه فقط فرمعنا می بلکه به زندگی افراد کند،پذیر میمکاناجتماعی را ا

گیرد  سازی نیز به واسطۀ آن صورت میاخودشناسی کنشگران اجتماعی است بلکه معن

ای فرهنگی است که هویت نوعی نمادسازی و یا به عبارتی پدیده (.286: 1389)فکوهی، 

-ها را برای احراز موجودیت خود و تمایز از دیگران اتخاذ میمکانها و اقوام و یا افراد، گروه

گذاری است به طوری که همانا گزینش نام و نام ترین شیوۀ تعیین هویتکنند. یکی از رایج

 (. هویت27: 1380اللهی،  شود )امانهیچ فرد، گروه، قوم و یا مملکتی بدون نام یافت نمی

سبک زندگی والدین، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، تعلق  اجتماعی با تعریف عام آن )شامل

مذهبی، تعلق گروهی یا قومی، محل سکونت یا هویت مکانی( از جمله متغیرهای اجتماعی و 

سیاسی افراد  -های اجتماعینمادهای هر فرهنگی است که نقش بسزایی در تعیین نوع نگرش

های اجتماعی خویش در با ابراز هویتپذیری آنها دارد. به نحوی که افراد جامعه و جامعه

 های زندگی نشان دهند.ها و تمایزات خویش با دیگران را در تمام جنبهاند تفاوتتالش

 

 بیان مسئله

اما با ورود مدرنیته به این استان و رشد  ای بوده است،طایفه -بافت فرهنگی لرستان قومی

های ملی و و گسترش تعامل با فرهنگ التحصیالن دانشگاهیهای عمومی، افزایش فارغآگاهی

گرایی در آن تا اندازه زیادی کمرنگ شده است. های قومتوان گفت جنبه المللی میحتی بین

شود که یک قوم را به عنوان هویت قومی به سنت فرهنگی مشترک و احساس هویتی گفته می»

-قومی از لحاظ ویژگی کند، اعضای هر گروهیک گروه فرعی از یک جامعه بزرگتر متمایز می

امر (. »44: 1376)داوری، « دانندهای خاص فرهنگی از سایر اعضای جامعه، خود را متمایز می

-اند که در همۀ جوامع انسانی وجود دارند و می اجتماعی و امر قومی دو مقولۀ دائمی و عام

از (. 25: 1380ن، )برتو« ها و نابردبارهای مشابهی باشندها، سوءتفاهمتوانند سرچشمۀ تعارض

ابتدای انقالب تاکنون ده دورۀ انتخابات مجلس شورای اسالمی در استان لرستان برگزار شده 

است. از دورۀ اول تا دورۀ پنجم دارای هشت نماینده )به استثنای دورۀ سوم که دارای هفت 

                                                           
1. Burk 

2. Kroger 
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زمان انتخابات در نماینده بوده( و از دورۀ ششم تا دهم دارای نُه نماینده در مجلس بوده است. 

قومی و  هایدهی مردم بر مبنای هویتدر لرستان همیشه این مسئله مطرح بوده که الگوی رأی

دهی مردم در ای بوده است؛ بنابراین مسئلۀ اصلی در این پژوهش این بوده که نحوۀ رأیطایفه

وادگی، شغلی، های اجتماعی محلی )قومی، دینی، خاناستان لرستان تا چه اندازه بر مبنای هویت

های سنتی و جنسیتی( بوده است؟ آیا پایبندی افراد به آداب و رسوم محلی، باورها و ارزش

های دینی تأثیری بر نوع انتخاب کاندیدای مورد نظر آنها داشته است؟ نقش و تأثیر هویت

دیگر، انتخاباتی افراد به چه میزان بوده است؟ به بیان  -های سیاسیای در کنشقومی و طایفه

دهندگان بتوانیم به  کنیم تا با مطالعۀ شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی رأیتالش می

بینی کنیم. موضوعی که در های سیاسی پیشگیری فکری آنها را نسبت به پدیدهنحوی جهت

 ای روشن شده و پرده از آن گرفته شود.ادامۀ این نوشتار سعی شده است تا اندازه

، شهرستان سلسله به عنوان جامعۀ نمونه در استان انتخاب شده است که در تحقیق کنونی

به دالیل بسیار، قابلیت تعمیم زیادی در سطح استان دارد. وجود عناصر محلی قدرتمند، وجود 

آباد(، موقعیت جغرافیایی، مسافت بسیار کم و روابط خویشاوندی باال با مرکز استان )خرم

آباد و بروجرد، مهمترین دالیل انتخاب ها از جمله دلفان، خرمتانتقریباً یکسان با سایر شهرس

این شهرستان بوده است. حوزه انتخابیۀ سلسله و دِلفان شامل دو شهرستان سلسله و دلفان 

شود. در این پژوهش انواع کنش شود و از این دو شهرستان یک نماینده انتخاب می می

ایم بندی و تالش کردهوبر از کنش اجتماعی دستهبندی ماکس تقسیم اساس برانتخاباتی را 

های اجتماعی محلی مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و انواع کنش انتخاباتی را برحسب هویت

به این مسئله بپردازیم که افراد جامعۀ مورد مطالعه در زمان انتخابات بیشتر چه نوع کنش 

دوگانگی زندگی »دهند. از خود بروز میانتخاباتی )عقالنی، ارزشی، سنتی، عاطفی(  -سیاسی

ها و عقالنی و غیر عقالنی در حوزۀ جامعه و سیاست نیز بازتاب دارد. در حوزۀ جامعه کنش

اند. از این رو، اند، هم عقالنی و هم غیر عقالنیشناسیرفتارهای اجتماعی که موضوع جامعه

عبارتند از کنش عقالنی هدفمند، کند که کنش اجتماعی را بررسی می« نوعِ مثالی»وبر چهار 

ی از جزئکنش عقالنی مبتنی بر ارزش، کنش سنتی و کنش عاطفی. زندگی سیاسی نیز به عنوان 

رابطۀ حکم و  زندگی اجتماعی عرصۀ وقوع رفتارهای عقالنی و غیر عقالنی است. سیاست

و یا عاطفی اطاعت ممکن است کنش عقالنی و هدفمند، یا عقالنی مبتنی بر ارزش، یا سنتی 

 شود در جامعۀ مدرن، وجه غالب عقالنیت اساساً معطوفگفته می(. »59: 1374)بشیریه، « باشد
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)پارتو، « شودیاد می« کنش منطقی»به هدف بوده و موجد نوعی کنش است که از آن با نام 

1965 :1062-1061.) 

یابی علل کارایی و عدم کارایی نخبگان شناسی سیاسی ریشه از مسائل مهم جامعه

نمایندگان مجلس شورای اسالمی( برای توسعۀ سیاسی است. رشد و توسعۀ هر کشوری به )

-نقش نخبگان سیاسی آن وابسته است، اندیشه و تفکر این نخبگان است که در اجرای برنامه

م در نوع انتخاب های اقتصادی و سیاسی اجتماعی مؤثر است. با بررسی کنش انتخاباتی مرد

نخبگان سیاسی و شناخت معیارهای مبنا و منشأ انتخاب نمایندگان و اینکه کدام یک از 

ای در کنش انتخاباتی مردم تأثیرگذار های سیاسی، فرهنگی، قومی، دینی، محلی و منطقهگرایش

-مهگذاری عمومی، برناهای سیاسی، سیاستهای مفیدی برای شناخت کنشتوان دادهاست، می

های موجود فراهم آورد. با توجه به شرایط خاص و نقد ساختارها و روش نانهیب واقعریزی 

جامعۀ ایران و نقش رفتارها و رویکردهای افراد توانمند در تحوالت کشور، نقش نخبگان در 

گر ساخت اجتماعی توسعۀ ایران برجسته شده است، زیرا نمایندگان مجلس در واقع نمایان

رسد زمینۀ الزم برای بررسی بیشتر در اند، به همین ترتیب به نظر میمطالعهجامعۀ مورد 

های سیاسی فراهم شده باشد. هدفی که در این پژوهش خصوص مطالعۀ این جنبه از کنش

های اجتماعی محلی )قومی، دینی، خانوادگی، شغلی، شود؛ بررسی رابطۀ هویتدنبال می

د )اعم از سنتی، عاطفی، عقالنی، ارزشی( است. مفروضۀ جنسیتی( با نوع کنش انتخاباتی افرا

های قومی، دینی، جنسیتی، خانوادگی و شغلی بر نوع کنش هویت"پژوهش این است که 

 ."انتخاباتی افراد تأثیر گذارند
 

 مبانی و چارچوب نظری

به های اجتماعی متعددی نیز های اجتماعی وابسته است. دیدگاهانتخابات سیاسی به خاستگاه

توان به اند که از مهمترین آنها میهای جمعی انتخابات سیاسی روی آوردهتبیین خاستگاه

شناسی اجتماعی و انتخاب عقالنی اشاره کرد. باید توجه داشت در شناختی، روان دیدگاه جامعه

دهنده به شود رأیدهندگان این سؤال مطرح است که چه عواملی باعث میتحلیل کنش رأی

 م برسد که به شخص یا حزبی خاص رأی بدهد.این تصمی

 شناختی. الگوی جامعه1

های شناسی توجه عمده به نقش متغیرهای اجتماعی در تعیین ارزشدر الگوی جامعه

های حزبی معطوف است. در این دیدگاه متغیرهای اجتماعی چون سن، سیاسی و گرایش
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و سکونت در قالب شرایط تاریخی و  جنس، خانواده، طبقه، نژاد و قومیت، مذهب، محل تولد

شناسان در بررسی عوامل مشارکت جغرافیایی بر کنش انتخاباتی مؤثرند. بسیاری از جامعه

اند. لیپست، از طرفداران دهی بر نقش ساختارهای اجتماعی تأکید کردهسیاسی و الگوی رأی

( و والدین و 200-210: 1960این رویکرد، متغیرهای اجتماعی چون طبقه و آموزش )لیپست، 

، 2، سواد1لِرنر بر فرایندهای شهرنشینی»کند. ( را وارد می144: 1954گروه هماالن )لیپست، 

گذارد و هر چهار بخش را در ارتباط با انگشت می 4و مشارکت انتخاباتی 3ایمشارکت رسانه

مشارکتی، فعالیت (. لرنر معتقد است با گسترش نهادهای 55-58: 1964)لرنر، « بیندیکدیگر می

-یابد که به نوبۀ خود میافزایش می 5های مختلف جامعه و سپس میزان همدلیافراد در بخش

مایرون وینر، گسترش وسایل ارتباط جمعی، »گیری افراد را تحت تأثیر قرار دهد. تواند تصمیم

 «کند ساخت قدرت حاکم و تکوین نوسازی را دالیل عمده مشارکت سیاسی افراد ذکر می

شناسی فرد متأثر از عناصر و محیط اجتماعی خود (. در واقع از منظر جامعه309: 1353)وینر، 

 گیرد به چه حزب یا شخصی رأی بدهد. های اجتماعی تصمیم می است و بر اساس مؤلفه

 شناسی اجتماعی. الگوی روان2

ز نوعی عمل ای گروهی است که اشناسی اجتماعی، کنش انتخاباتی پدیدهاز دیدگاه روان

کند و این عمل سیاسی نیز تابع طرز تلقی افراد از موضوعات مهم سیاسی سیاسی حکایت می

دهندگان به نامزدها یا رهبران احزاب  جامعه است. از این زاویه رابطه و تعلق خاطر عاطفی رأی

کنندۀ گذارد و مهمترین متغیر تبیینکننده در انتخابات بر جای میسیاسی است که نقش تعیین

« شوددهندگان خالصه میبستگی و پیوند حزبی رأی»رأی سیاسی افراد از نظر این دیدگاه در 

های اجتماعی گوناگونی دلبستگی (. در اصل فرد به گروه136: 1960و همکاران،  6)کمپل

ها به شکل عضویت با هواداری نسبت به حزب سازمان و انجمن دارند. این گونه دلبستگی

های گروهی را دهنده، وفاداری شود که رأیبد و همین دلبستگی فرد، باعث مییانمود می

دهد بلکه استاندارهای جانشین قضاوت سیاسی کند. در این صورت فرد با فکر خود رأی نمی

کنند تا به چه کسی رأی دهد دوستان، همکاران و طبقه است که او را راهنمایی می

 (.2:1370)هانتینگتون، 

 

                                                           
1.Urbanization 
2.Literacy 

3.Media Participation 

4.Electional participation 
5.Empathy 

6.Campbell 
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 انتخاب عقالنی. الگوی 3

ای از افراد است که کنش عقالنی دارند. کنش در نظریۀ انتخاب عقالنی، جامعه مجموعه

عقالنی در این منظر، کنش عقالنی معطوف به هدف در تعریف وبر یا کنش مبتنی بر عقالنیت 

کردن سود  ابزاری است. این افرادِ آگاه و مختار و هدفمند در هر شرایطی به دنبال بیشینه

کار فاعالنی عاقالنه است که در چارچوب اعتقاداتشان، نسبت به شقوق ممکنه و »خودند. 

)لیتل، « عواقب مختار شقوق، شقی را برگزینند که برای رسیدن به غایاتشان بهترین راه باشد

استفاده از آن مفهوم از عقالنیت که »ها، (. کلمن نیز معتقد است در برخی موقعیت69: 1373

رود، ضروری است، مفهومی که اساس کنشگر عقالنی را در نظریۀ به کار می در اقتصاد

در بعضی موارد، )های مختلف های کنشدهد. این مفهوم بر پایۀ اندیشهاقتصادی تشکیل می

کاالهای مختلف( استوار است که فایده معینی برای کنشگر دارد و همراه با یک اصل کنش 

کند که حداکثر فایده بیان کرد که کنشگر کنشی را انتخاب می توان آن را این گونهاست که می

در زیر مجموعۀ همین بحث، جان الستر از عقالنیت (. »32: 1377)کلمن، « را نصیب او سازد

های برد. در این عقالنیت، انتخاب بیشترین سود بدون توجه به انتخابپارامتریک نام می

سازی سازی رضایت و کمینهنظریه، کنشگر به بیشینهدیگران مد نظر کنشگر عاقل است. در این 

 (.288: 1395)عنبری، « اندیشدزیان می

به طور کلی در الگوهای نظری کنش انتخاباتی، بر متغیرهای خاصی تأکید شده است. 

آید این است که عوامل مختلف و متفاوتی از جمله  ها برمیآنچه از مجموع نظرات و دیدگاه

های روانی و شخصی قومی، خانواده، ویژگی -های محلیدر گروهمحل سکونت، عضویت 

های دهی و کنش های جمعی به صورت توأمان در نحوۀ رأیفرد، تبلیغات و نقش رسانه

کنندۀ علّت واقعی  تواند بیاناجتماعی افراد مؤثرند و تأکید بر یک یا چند عامل نمی -سیاسی

شناختی سعی کرده است به سازمان بر الگوی جامعهانتخاب افراد باشد. پژوهش حاضر با تأکید 

های اجتماعی محلی های آن بپردازد و هویتها و تعامالت و پویشجامعۀ مورد مطالعه و کنش

شوند تحلیل را به عنوان مجموعه متغیرهای اجتماعی که در درون جامعه ساخته و پرداخته می

 کند.

 

 تحقیقپیشینۀ 

شدن است. بیشتر  های نظریۀ اجتماعیرفتار سیاسی یکی از جنبهبررسی رابطۀ اجتماعی شدن و 

های بین هایی استنتاجی استوار است که در آن از همبستگیها در این زمینه بر دادهپژوهش
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شود و دهی استفاده می اقتصادی مانند شغل و تحصیالت و الگوی رأی -های اجتماعیویژگی

. میزان قابل توجهی نتیجۀ اجتماعی کردن سیاست استکند که نحوۀ رأی دادن به تأیید می

(، 1940های کاربردی دانشگاه کلمبیا )برای مثال تحقیق الزارسفلد و گروهش در دفتر پژوهش

کار این گروه با بررسی انتخابات ریاست جمهوری در بخش ایری کاونتی در ایالت اوهایو، در 

آغاز شد. این گروه در تحقیقات میدانی خود دهندگان  خصوص آثار تبلیغات انتخاباتی بر رأی

دهندگان بسیار ناچیز است و در عمل  به این نتیجه رسیدند که اثر تبلیغات سیاسی بر رأی

دهندگان نداشته است. افراد مدتی پیش از  تبلیغات گستردۀ احزاب تأثیر چندانی بر روی رأی

ی ثابتی دارند ها شیگرادهندگان  رأیاند. به عبارت دیگر شروع انتخابات تصمیم خود را گرفته

فرد از نظر » گوید:وی می که در محیط خانوادگی، فرهنگی و شرایط شغلی آنان ریشه دارد.

برد، عوامل اجتماعی اندیشد که از نظر اجتماعی در آن به سر میسیاسی آن گونه می

 (.27: 1994)الزارسفلد، « کننده گرایش سیاسی افرادند تعیین

دهد اختالف شرایط محیطی و جغرافیایی در های زیگفرید نشان میسینتایج برر

های مردم تأثیرگذار است. او معتقد است متغیرهایی همچون مذهب، سن، طبقات  گرایش

کننده رأی افرادند و آنها به تناسب موقعیت جغرافیایی و اند که تعیین اجتماعی و امثال آن

شناسانه در کشور فرانسه مطالعات جامعه(. 17: 1377گیرند )ایوبی، اجتماعی خود تصمیم می

به  1951ریزی شده است. نامبرده در سال  شناسانی چون فرانسوا گوگیل پایهتوسط جامعه

شناسانه تحلیل  ای منتشر کرد و در آن به تبیین روش جامعه همراه گروه مطالعاتی خود مجله

 به روشی چنین با فرانسه در سیاسی زندگیدهندگان پرداخت. مرکز مطالعات رفتار رأی

کند. این  روش تحلیل انتخابات اعالم می کاراترینپردازد و آن را  بررسی انتخابات مختلف می

های مذهبی، بافت محیط  کوشد با استفاده از متغیرهایی چون وضعیت خانواده، گرایش مرکز می

، بالفاصله یادشدهحققان مرکز اجتماعی و امثال آن، آرای ساکنان یک منطقه را تحلیل کند. م

پرسند که کدام جناح دهنده می روند و از رأیهای رأی می پس از انتخابات، به پای صندوق

سیاسی را برگزیده است؟ سپس با کسب آگاهی از موقعیت اجتماعی، شغلی، مذهبی و 

متغیرها و کنند به تحلیل دلیل انتخاب او بپردازند و ارتباط بین این خانوادگی او سعی می

 (.18کنند )همان، گرایش سیاسی او را تحلیل 

در ایران نیز به مطالعه در زمینۀ رفتار مردم در انتخابات مختلف پرداخته شده است. برای 

به تحلیل  "کنندهو گیج انگیز انتخابات شگفت"( در تحقیقی با عنوان 1384مثال کالنتری )

پردازد. در نهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری می شناختی رفتار انتخاباتی ایرانیان درجامعه
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در مورد مشارکت سیاسی به  2و رابرت دال 1این تحقیق از نظریات اشخاصی مانند هانتینگتون

های ابزاری و تکاملی دو دسته از عنوان چارچوب و مبنای تحلیل استفاده شده است. نظریه

گیرد. وی در این تحقیق میزان ت به کار میاند که نویسنده برای بررسی این انتخابا نظریاتی

آرای هر یک از کاندیداها در دور اول و دوم آن انتخابات را بررسی کرده و در بخش 

داند. نژاد را عامل اصلی اقبال مردم به وی میهای آقای احمدیگیری، شعارها و برنامه نتیجه

-ات را به مثابۀ روند و روالی میانتخاب "انتخابات نهم"( در تحقیقی با عنوان 1384عیوضی )

-داند که امکان یک مباحثۀ وسیع در سطح ملی میان دو طرف معادلۀ قدرت سیاسی )انتخاب

پوشاندن  عملآورد. وی انتخابات را راهی برای جامۀشوندگان( را فراهم می کنندگان و انتخاب

توان محور، می گرش عدالتداند و معتقد است با توجه به تأکید و رأی دادن به نتغییرات می

خواهی ایرانیان دانست. نویسنده، این انتخابات را موفقیت انتخابات نهم را مصداق تحول

نژاد در جلب اعتماد مردم به معنای عام کلمه و نه یک قشر و یا چند گروه خاص احمدی

 داند. می

های انتخاباتی افراد جامعه، کنش دهد در بررسیمرور ادبیات و پیشینۀ تحقیق نشان می

عوامل متعددی از جمله شرایط محیطی و جغرافیایی، محیط خانوادگی و فرهنگی، شرایط 

 شغلی و متغیرهای همچون مذهب، تعلق قومی و طبقات اجتماعی در گرایش افراد به رأی 

اجتماعی به های مختلف جغرافیایی و ای داشته و آنها به تناسب موقعیت کنندهدادن، نقش تعیین

 (.1کنند )ن. ک. به شکل  گیری اقدام میتصمیم

 
مدل تحلیلی تحقیق .1 شکل  

 

  

                                                           
1. Huntington 

2. Dahl 
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 تحقیق روش

 این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ شهروندان واجد رأی

ساکن شهرستان سلسله است که بر اساس آخرین آمار به دست آمده از انتخابات مجلس 

اند و نمونۀ مقتضی بر اساس نفر بوده 59466، در مجموع 1394شورای اسالمی در اسفندماه 

 نفر تعیین شده است. 382فرمول کوکران 

شده است از ساخته بوده و سعی  آوری اطالعات در تحقیق، پرسشنامه محققابزار جمع

گری به های اجتماعی و طبقاتی و صنفی پرسشهای مختلف اجتماعی بر اساس موقعیتگروه

ای است؛ بدین صورت که در گام اول از دو ای چندمرحلهگیری خوشهعمل آید. شیوۀ نمونه

بخش مرکزی و فیروزآباد در شهرستان سلسله، به طور تصادفی بخش مرکزی انتخاب شد. از 

نام الشتر است، در مرحله بعد شهر الشتر بخش مرکزی دارای یک مرکز شهری به  آنجایی که

های مورد نیاز از مناطق مختلف شهر الشتر گردآوری به عنوان خوشۀ بعدی برگزیده و داده

 شد. 

ضوابط موجود برای حصول اطمینان از اعتبار ابزارهای سنجش در پرسشنامه، با توجه به 

و کارشناسان اساتید  خواهی ازنظرهای قبلی و همچنین شده در پیمایش نهای آزمو از پرسشنامه

پس از بدست آوردن اعتبار  است. این حوزه برای تعیین اعتبار صوری ابزارها استفاده شده

گیری پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش، آلفای کرونباخ را که دامنۀ آن  ها برای اندازهگویه

ها با انجام گیری کردیم. در نهایت پس از بدست آوردن اعتبار گویهزهاست، اندا 1تا  0بین 

آزمون اولیه و بدست آوردن آلفای مقتضی، پرسشنامۀ نهایی تکمیل شد. در این بخش  پیش

های اجتماعی محلی و نوع کنش انتخاباتی را از لحاظ  های مختلف هویتابعاد و شاخص

 (.1 ایم )ن. ک. جدول جش کردههای عملیاتی تعریف و سنها و معرفسنجه
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 . آلفای متغیرها همراه با سنجۀ اصلی1جدول 

 متغیر
هویت 

 دینی

هویت 

 شغلی

هویت 

 خانوادگی

هویت 

 قومی

هویت 

 جنسیتی

کنش 

 عقالنی

کنش 

 ارزشی

کنش 

 عاطفی

کنش 

 سنتی
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 ی تحقیقهایافته

 الف( توصیفی

کار ه ها، صرفاً برای بررسی وضع یک گروه یا یک موقعیت ب در تحلیل توصیفی، داده

سال و میزان  44تا  18دهندگان بین  های توصیفی نشان داده است دامنۀ سنی رأی . یافتهروند می

که این امر به نوبه خود به  در نوسان بوده است 7500000هزار تا  400000درآمد آنها بین 

 وجود فاصلۀ طبقاتی در این شهر اشاره دارد.
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 شناسایی یرهایمتغ حسب بر یانپاسخگو عیتوز .2 جدول

 

-درصد زن بوده 31درصد پاسخگویان مرد و  69گویای آن است که  2اطالعات جدول 

یکی از دالیل کم بودن تعداد پاسخگویان زن به نسبت مردان، وجود ساختارهای سنتی و اند؛ 

داری و پرورش فرزندان زنان باید مسئولیت خانه کهعرف حاکم بر جامعۀ مورد مطالعه است 

درصد  72همچنین  را بر عهده داشته باشند و به فعالیت در حوزۀ خصوصی بپردازند.

 اند.د مجرد بودهدرص 27پاسخگویان متأهل و 

اند که کمترین درصد را به خود اختصاص داده درصد پاسخگویان کارگر بوده 6حدود 

 32که معادل  انداست و بیشترین درصد مربوط به افرادی است که خود را دانشجو معرفی کرده

دهندۀ جوانانی است که هر چند طبق آمار رسمی شاغل  این آمار به نوعی نشان درصد است.

اند که پس از اتمام تحصیل به جرگۀ بیکاران  شوند ولی در واقع بیکاران پنهانی وب میمحس

حدود پیوندند. توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی به این صورت است که آشکار می

اند که کمترین درصد را به خود اختصاص داده درصد دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم بوده 1

 46مربوط به افراد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر است که حدود است و بیشترین درصد 

این موضوع از ورود و گسترش آموزش عالی به جامعۀ مورد مطالعه حکایت  درصد است.

دارد، همچنین باال بودن میزان تحصیالت عالی در نمونۀ مورد بررسی با وجود دانشجویان 

 ر از انتظار نیست.های سطح یک کشور دوالتحصیل از دانشگاه فارغ

 

 درصد فراوانی متغیر

 جنس
 1/69 264 مرد

 9/30 118 زن

 وضعیت تأهل
 5/27 105 مجرد

 5/72 277 متأهل

 

 

 وضعیت شغلی

 1/13 50 کشاورز

 8/5 22 کارگر

 7/10 41 کارمند

 8/31 114 دانشجو

 4/18 63 محصل

 2/20 92 آزاد

 

 

 مدرک تحصیلی

 

 1 4 زیر دیپلم

 39 149 دیپلم

 9/13 53 فوق دیپلم

 1/46 176 لیسانس و بیشتر
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 ب( تحلیلی

دهد نشان می 3نتایج حاصل از آزمون فرضیات )ارتباط متغیرهای چندگانه( در جدول 

، دینی، خانوادگی، شغلی، جنسیتی( با اشکال های اجتماعی محلی )هویت قومیبین هویت

مستقیم و کنش انتخاباتی شامل کنش عقالنی، ارزشی، سنتی و به جز کنش عاطفی همبستگی 

های معناداری وجود دارد. هر اندازه افراد احساس تعلق و تعهد بیشتری نسبت به هویت

اند، به همان اند و کیستی و چیستی خود را با آنها تعریف کردهاجتماعی محلی خود داشته

های سیاسی کنش -میزان در زمان انتخابات با توجه به شرایط و عوامل گوناگون اجتماعی

دهندۀ رابطۀ  اند، این به نوبه خود نشانی متناسب با آن وضعیت را از خود نشان دادهانتخابات

انتخاباتی آن  -های سیاسیهای اجتماعی یک جامعه با رفتارها و کنشمستقیم فرهنگ و هویت

های اجتماعی محلی متفاوت و بنابراین نوع کنش بر حسب میزان تعلق به انواع هویت؛ است

به عبارت دیگر رویکرد و نگرش سیاسی افراد نسبت به انتخاب ؛ ف استو ضع دارای شدت

و گزینش کاندیدای مورد نظر خود با متغیرهای اجتماعی مانند تعلق مذهبی، آداب و رسوم 

 قومی، پایگاه اجتماعی، تحصیالت و جنس رابطۀ معنادار و مستقیمی دارد.
 

 های اجتماعی محلی. تبیین متغیر کنش انتخاباتی برحسب هویت3جدول 

شاخص آماری    

 متغیرها

 ضریب همبستگی

 ((r  پیرسون

داری سطح معنا  

)sig( 

 

 

های اجتماعی  هویت

 محلی 

134/0 کنش عقالنی   009/0  

525/0 کنش ارزشی  000/0  

060/0 کنش عاطفی  241/0  

443/0 کنش سنتی   000/0  

 

برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیرهای تابع، از تحلیل رگرسیون 

در تعیین میزان کنش انتخاباتی عقالنی بر حسب  4مطابق با جدول چندگانه استفاده شده است. 

اشکال هویت )هویت قومی، هویت دینی، هویت خانوادگی، هویت شغلی و هویت جنسیتی( 

R) 055/0شده  و ضریب تعیین تعدیل ( (259/0Rضریب همبستگی 
( است، یعنی متغیرهای 2

کنند، همچنین درصد واریانس میزان کنش عقالنی را تبیین می 5مستقل معنادار مدل حدود 

، هویت 063/0، هویت دینی 018/0، هویت جنسیتی 038/0ضریب بتا برای هویت قومی 

شده از جدول چنین  تایج بیاناست. با توجه به ن 257/0و هویت خانوادگی  056/0شغلی 

کنش  شود که تنها متغیر هویت خانوادگی تأثیر مستقیم و معناداری بر میزانبینی میپیش
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گرایی، تعلق به سبک زندگی والدین، خانوادهبه عبارتی، به هر میزان  دارند.عقالنی 

عقالنی و مبتنی  دادن به کاندیداها، رویکردیگیری از خانواده سطح باالیی داشته رأی مشورت

ضریب تعیین بر اساس ساالری، سطح تحصیالت و قدرت حل مسائل بوده است. بر شایسته

R= 448/0شده ) تعدیل
 44توان گفت متغیرهای مستقل معنادار موجود در مدل حدود ( می2

( برای Betaکنند و مقدار ضریب همبستگی )درصد واریانس میزان کنش ارزشی را تبیین می

و  044/0، هویت شغلی 631/0، هویت دینی 045/0، هویت جنسیتی -141/0قومی هویت 

دهد متغیر هویت دینی تأثیر مستقیم و معناداری بر که نشان می است 161/0هویت خانوادگی 

میزان کنش ارزشی دارد. به این معنا که هر اندازه جامعۀ مورد مطالعه به باورهای مذهبی و 

ها اند به کاندیدای واجد این اعتقادات و پنداشتتقاد و پایبند بودهانجام مناسک دینی خود اع

 اند.رأی داده

همچنین در تعیین میزان کنش سنتی بر حسب متغیرهای مستقل موجود )هویت قومی، 

هویت دینی، هویت خانوادگی، هویت شغلی و هویت جنسیتی ( ضریب همبستگی چندگانه 

(458/0 =R) 199/0) شده و ضریب تعیین تعدیل =R
توان به دست آمده است، یعنی می (2

کنند. درصد تغییرات میزان کنش سنتی را تبیین می 19گفت متغیرهای مستقل در مدل حدود 

، هویت جنسیتی 116/0که برای هویت قومی  همچنین بر اساس ضرایب استانداردشده بتا

توان است. می -002/0و هویت خانوادگی  101/0، هویت شغلی 227/0، هویت دینی 206/0

هایی چون اعتقاد و احساس تعلق داشتن به بینی کرد متغیر هویت دینی با شاخصهچنین پیش

قومی و انجام مناسک مذهبی و هویت جنسیتی به عنوان یک  -های دینیباورها و ارزش

ان کنش گر نگاه جامعه به زن و مرد، تأثیر مستقیم و معناداری بر میزبرساختۀ اجتماعی و نمایان

توان پی برد که افراد در جامعۀ مورد مطالعه بر می 4سنتی داشته است. همچنین طبق جدول 

مبنای پایگاه اجتماعی یا همان نوع شغل نسبت به انتخاب کاندیدای خود کنشی سنتی و مبتنی 

 اند.های قومی داشتهبر مشخصه

بر مبنای عوامل مختلف  توان گفت افراد جامعۀ مورد مطالعهبنابراین به طور کلی می

اجتماعی از جمله پایگاه اجتماعی، بینش مذهبی، آداب و رسوم قومی، نگاه جامعوی به 

گرایی، نسبت به پدیدۀ سیاسی انتخابات رویکرد و واکنشی سنتی داشته و بر جنسیت و خانواده

 اند.ای عمل کرده پایۀ موازین و معیارهای قومی و طایفه
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 های انتخاباتی یونی مربوط به اثر متغیرهای مستقل بر کنش. ضرایب رگرس4جدول 

نوع 
 کنش

 روش
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 
 T استاندارد

Sig 
 )معناداری(

B بتا خطای استاندارد 

 عقالنی

34/18 ثابت  78/1   288/10  000/0  
042/0 هویت قومی  063/0  038/0  655/0  513/0  
047/0 هویت دینی  042/0  063/0  120/1  263/0  

317/0 هویت خانوادگی  070/0  257/0  524/4  000/0  
079/0 هویت شغلی  076/0  056/0  034/1  302/0  

019/0 هویت جنسیتی  056/0  018/0  322/0  740/0  
R=0.25 R2=0.06 Adj.R2=0.05 

 ارزشی

966/1 ثابت  498/1   312/1  190/0  
-168/0 هویت قومی  053/0  141/0-  151/3-  002/0  
516/0 هویت دینی  035/0  631/0  781/14  000/0  

218/0 هویت خانوادگی  059/0  161/0  702/3  000/0  
067/0 هویت شغلی  064/0  044/0  046/1  296/0  

050/0 هویت جنسیتی  048/0  045/0  050/1  294/0  
R=0.67 R2=0.45 Adj.R2=0.44 

 سنتی
 

176/3 ثابت  646/1   939/1  054/0  
126/0 هویت قومی  059/0  116/0  156/2  032/0  
169/0 هویت دینی  038/0  227/0  415/4  000/0  

003/0 هویت خانوادگی  065/0  002/0  039/0  969/0  
142/0 هویت شغلی  071/0  101/0  008/2  045/0  

212/0 هویت جنسیتی  053/0  206/0  023/4  000/0  
R=0.45 R2=0.21 Adj.R2=0.19 

 

دهد در میان متغیرهای تابع و وابسته صرفاً کنش عاطفی مینشان  5اطالعات جدول 

است که از اشکال هویت متأثر نبوده است، یعنی اشکال هویت اجتماعی لزوماً بر احساسات و 

 اند.گرایی در کنش انتخاباتی افراد تأثیرگذار نبودهعاطفه
 

. تجزیۀ واریانس رگرسیون چندمتغیره میزان کنش عاطفی5جدول    

تغییراتمنبع  درجۀ  
 آزادی

مجموع 
 مربعات

میانگین 
 مربعات

سطح  fکمیت 
 sigداری  معنا

اثر رگرسیون 
مانده یباق  

5 
376 

622/138  
522/8550  

724/27  
741/22  

219/1  299/0  

144/8689 381 کل   

 

با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، از بین متغیرهای تأثیرگذار، متغیر هویت 

بیشترین تأثیر را بر کنش عقالنی داشته است. هویت دینی هم بر کنش ارزشی و هم خانوادگی 

این است میزان تأثیرگذاری هویت  بر کنش سنتی بیشترین تأثیرگذاری را داشته است؛ اما نکته

دینی بر کنش ارزشی و سنتی به یک اندازه نبوده است. در واقع هر دو نوع این کنش به یک 

اند، با توجه به نتایج حاصل از جدول ضرایب بتا، مقدار بتای ویت دینی نبودهاندازه متأثر از ه

است که با  227/0و برای کنش سنتی برابر با  631/0هویت دینی برای کنش ارزشی برابر با 
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های به دست آمده میزان تأثیرگذاری هویت دینی بر کنش ارزشی نسبت به کنش توجه به داده

 بوده است.تر سنتی بیشتر و قوی

گرا و به آداب و رسوم مدار، طایفههای پژوهش نشان داده است هر اندازه افراد قومیافته

اند به نامزدهای انتخاباتی رأی بدهند که  سنتی پایبند و مقیّد باشند، به همان میزان سعی کرده

ی باشند های دینو همچنین پایبند به اصول اعتقادی و ارزش های سنتی و محلی دارای ویژگی

/(، از سوی دیگر افرادی که بیشتر به اصول 226/ و 116)هویت قومی و دینی با ضرایب بتای 

های خود کمتر بر اساس اند در انتخابها پایبند بودهای و سنتهای قومی، طایفهو ارزش

ساالری، کارآمدی، قدرت و صراحت بیان و سطح تحصیالت به  معیارهای عام همچون شایسته

های مبتنی بر عالئق و عواطف و اند. همچنین انتخاباهای مورد نظر رأی دادهکاندید

احساسات در آنها دیده نشده است. با توجه به نتایج به دست آمده، به هر میزان که افراد جامعۀ 

اند و به ها و باورهای مذهبی احساس تعلق و تعهد کردهها، نمادها، آیینمورد مطالعه به ارزش

اند که دارای اند، به همان میزان در زمان انتخابات به کاندیداهایی رأی دادهی داشتهآن دلبستگ

اند، از سوی دیگر نیز به ها و خصائل ارزشی و اعتقادی )مانند انجام مناسک دینی( بودهویژگی

اند، ای داشتههمان اندازه به کاندیداهایی که وابستگی بیشتری به آداب و رسوم قومی و طایفه

اند. غالب بودن هویت قومی و دینی در افراد باعث شده افراد به کاندیداهای رأی أی دادهر

دهی ای در آنها بارز بوده است. این افراد به رأیطایفه -های مذهبی و قومیبدهند که مشخصه

ساالری، کارآمدی و سطح باالی تحصیالت و بر اساس معیارهای عقالنی مانند شایسته

گرایش  تیپ بودن، باوقار و متانتی بر عواطف و احساسات مانند خوشهای مبتن مالک

اند. شاید تصور اولیه این باشد که هویت قومی باید تأثیر بیشتری بر کنش سنتی داشته نداشته

ها و های سنتی پیوند دارد. ارزشدهد هویت دینی نیز با کنشباشد اما پژوهش نشان می

ها و محلی در جامعۀ مورد مطالعه، ارتباط وثیقی با ارزش های باورهای مذهبی و سایر هویت

کنیم در واقع باورهای قومی دارند و زمانی که از تأثیر باورها و هنجارهای مذهبی صحبت می

های های قومی است که سایر هویتها و ارزشبه نسبت بسیار باالیی همان باورها، نگرش

های کند. به بیان دیگر، اشکال هویتمی اجتماعی محلی از جمله هویت دینی را تعیین

اجتماعی محلی مانند مذهب، نوع شغل، جنسیت و خانواده به واسطۀ ارتباط با قومیت معنا 

 ای تعبیر و تفسیر کرد.طایفه -توان آنها را در ذیل هویت قومیاند و مییافته

نسیت به عنوان توان گفت به موازاتی که جبا توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه می

برساخته اجتماعی در جامعۀ مورد مطالعه در قالب آداب و رسوم و قید و بندهای سنتی تعریف 
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اند که پایبندی بیشتری شده است، به همان میزان افراد در زمان انتخابات به کاندیدای رأی داده

است. افراد  شتهها، باورها و اعتقادات دینی داای و همچنین ارزشهای قومی و طایفهبه سنت

ساالری های مبتنی بر عقالنیت و شایستهجامعۀ مورد مطالعه به واسطۀ عنصر جنسیت، از کنش

 اند. های مبتنی بر عواطف و احساسات در زمان انتخابات به دور بودهو کنش

در جامعۀ مورد مطالعه با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن، 

های غیر دولتی از جمله های دولتی )اگر خواسته باشیم آن را از شغلا حتی شغلههمۀ شغل

تری و پایگاه پایین ها خود را در جایگاه سنتیکشاورزی، دامداری و ... که دارندگان این شغل

اند و عمده بینند، جدا کنیم( در درون فرهنگ سنتی و محلی حاکم بر جامعه ادغام شدهمی

دهد که نهایتاً باعث پذیری حاصل از فرهنگ محلی سمت و سو میرا جامعههای آنها نگرش

سیاسی  -های مختلف اجتماعیهای عمدتاً سنتی از سوی شاغالن جامعه در زمینهبروز کنش

شده است. در نتیجه هر اندازه که افراد به داشتن شغل خود احساس تعلق و تعهد بیشتری 

اند، در زمان انتخابات رفتار این نوع هویت تعریف کرده اند و خود را بیشتر بر مبنایکرده

اند. بدین معنا که افراد بر مبنای پایگاه اجتماعی در جامعۀ مورد تری از خود نشان دادهسنتی

گونه که  اند. همانمطالعه، کنشی سنتی یا همان گزینش سیاسی بر مبنای معیارهای قومی داشته

گیری هویت افراد، والدین و خانواده است که ؤثر در شکلقبالً ذکر آن رفت اولین عامل م

گیرد. نتایج نشان داده است بین ساختار هویت فرد در کودکی و نوجوانی در آنجا شکل می

هویت خانوادگی با کنش عقالنی، سنتی و ارزشی رابطۀ معناداری وجود دارد )مطابق با جدول 

/ نسبت به سایر متغیرها بر کنش 257ۀ و تأثیر باالی هویت خانوادگی با ضریب رابط 4

های شخصیتی اند و احساس دلبستگی باالتری به ویژگیگراتر بوده عقالنی( افرادی که خانواده

ساالری، های عقالنی مانند شایستهاند، بیشتر بر اساس مالکو سبک زندگی والدین خود داشته

مذهبی و اعتقادی و همچنین تعلق های قدرت بیان، با برنامه بودن و سطح تحصیالت و مالک

اند و عواطف و احساسات در آنها های قومی به کاندیداها رأی دادهو تعهد به آداب و سنت

های اجتماعی تنها هویت خانوادگی با کنش کمتر دیده شده است. از میان اشکال هویت

ۀ تفکر جمعی ، غلبهممشورت و مشاوره اعضا با عقالنی همبستگی مستقیم داشته است، یعنی 

 و مقبولیت رأی والدین نزد فرزندان، عوامل مهمی بر عقالنیت در رفتارهاست.
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 گیرینتیجه

انتخاباتی امری حیاتی  -های سیاسیهای اجتماعی محلی با کنششناخت نوع رابطۀ هویت

گذاران اجتماعات محلی است. یکی از انواع ای و سیاستریزان توسعۀ منطقه برای برنامه

ها و اهدافی که دارند به حضور در مشارکت، مشارکت سیاسی است که افراد برحسب انگیزه

شود. ترین سطح مشارکت محسوب میدادن، پایین شوند. در این میان رأی آن عرصه ترغیب می

پذیری افراد در های اجتماعی محلی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل جامعههویت

کند و به آن سمت و های فکری کنشگران را تعیین میاندازه زیادی سویهاجتماعات محلی تا 

دهی مردم مطالعات بسیاری صورت گرفته است دهد. در خصوص بررسی الگوی رأیسو می

که هر یک از آنها بر اساس عوامل مختلف اجتماعی، محیطی، مکانی و از منظر خود به بررسی 

فته به وجود تأثیر عوامل و متغیرهای اجتماعی )سن، گرهای انجام اند و پژوهشآن پرداخته

اند که نتایج تحقیق دهی مردم تأکید داشتهجنس، طبقه، نژاد و قومیت، مذهب و...( بر نحوۀ رأی

کند. به این معنا که عوامل و متغیرهای اجتماعی به عنوان یکی از حاضر آن را نیز تأیید می

گیری سیاسی افراد تواند تا اندازه زیادی جهتدم میهای تأثیرگذار بر نوع انتخاب مر شاخص

اند، در را برای عنوان پژوهش خود برگزیده« رفتار»را مشخص کند. مطالعات پیشین اصطالح 

تواند فرایند فعال و خالق انتخابات بر اساس عوامل حالی که این مفهومِ منفعل و مکانیکی نمی

یند انتخابات نه امری ایستا بلکه فرایندی پویا و فعال شناختی را تحلیل و تبیین کند. فرآجامعه

اند که در پی ایجاد تغییر در  است و کنشگران عرصۀ انتخابات کنشگرانی عامل، فاعل و خالق

انتخاباتی به جای  1«کنش»بنابراین بهتر آن است که از مفهوم  وضعیت کنونی خود هستند؛

 انتخاباتی استفاده کنیم.  2«رفتار»

کوشد عمل کنشگران سیاسی را سیاسی است که می -خاباتی یک کنش اجتماعیکنش انت

فرهنگی مورد  -های اجتماعیبه عنوان عامالنی فعال و خالق بر اساس فرهنگ و هویت

دهی آنها را گیری سیاسی و شیوۀ رأیواکاوی و بازشناسی قرار دهد تا به نوعی بتواند جهت

های مختلفی که دارند، منابع جامعه بر اساس فرهنگبینی کند. افراد هر تشخیص و پیش

اجتماعی  بعدفردی و چه در  بعدترین عملکرد فرهنگ چه در  مهم ساز متفاوتی دارند.هویت

 اساس همین بر. اند فرهنگ بومینماد  محلی -قومی هایواقع هویت در سازی است. آن، هویت

های اجتماعی محلی به عنوان ید هویتهای افراد، ابتدا باها و پنداشتنگرش شناخت برای

است  بنابراین این پژوهش در پی آن بوده آن منطقه شناسایی شوند؛فرهنگ بومی  نماد

                                                           
1.Action 

2.Behavior 
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شان بررسی و به این مسئله  های اجتماعی محلیهای انتخاباتی افراد را بر اساس هویت کنش

لی که دارند در زمان مح -های قومیتوجه کند که افراد بر اساس میزان احساس تعلق به هویت

دهند. کنش انتخابات چه نوع کنش انتخاباتی )عقالنی، ارزشی، سنتی، عاطفی( از خود بروز می

اجتماعی، عملی است که افراد در زمان برگزاری  -انتخاباتی به عنوان نوعی کنش سیاسی

ه و نسبت به انتخابات با تجزیه و تحلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از خود نشان داد

کنند؛ کنش آنها کنشی است که تا حدود زیادی از  گیری میدادن به کاندیدای خود تصمیمرای

های گیرد، چرا که بیشتر کنشروی تفکر و با توجه به عوامل مختلف اجتماعی صورت می

ه افراد بر اساس ارزیابی موقعیت اجتماعی و با توجه به الگوها و ساختارهای حاکم بر آن جامع

 کند.گیرد که به عنوان ابزار فشاری در جهت دادن به کنش افراد عمل میصورت می

ای در قالب های قومی و طایفهغالباً خصائص جوامع و اجتماعات محلی از جمله گروه

ها، هنجارها و سنن رفتاری نمودار و موجب شده است صورت کلی فرهنگ در نظام ارزش

شود. در این میان آن بخش از فرهنگ که به باورها، نهادها ها مشخص چارچوب همین ویژگی

زند. این نوع فرهنگ های سیاسی ناظر است، فرهنگ سیاسی این اجتماعات را رقم میو ارزش

های سیاسی های سیاسی و نوع تعبیر و تفسیر کنشگران در عرصۀ کنشسیاسی شرایط فعالیت

رایی محلی با انتخابات به آن دلیل اهمیت دارد گ بنابراین رابطۀ هویت دهد؛محلی را نشان می

که انتخاب افراد و انتخابات در این اجتماعات به شدت متأثر از ساخت سنتی و عرف حاکم 

های سیاسی آشنا پذیری سیاسی با نوع نگرشبر این اجتماعات است که افراد در فرایند جامعه

 دهند. شکل میهای سیاسی العمل خود را در برابر پدیدهشده و عکس

دادن در اجتماعات محلی بیش از هر چیز تابعی از فرهنگ توان گفت رأیبه طور کلی می

قومی حاکم بر آنهاست و چون افراد بر اساس آداب و رسوم،  -های اجتماعی محلیو هویت

اند، نوع نگرش و تربیت سیاسی آنها های حاصل از این فرهنگ اجتماعی شدهباورها و ارزش

پذیری حاصل از نظام اجتماعی و به عبارت دیگر جامعه ن صورت شکل گرفته است.به ای

های پذیری سیاسی زیر مجموعه آن است، گرایش که فرایند جامعه محلی، -فرهنگ بومی

-های اجتماعی و سیاسی و به تبع آن کنشسیاسی را در افراد نهادی کرده است و همۀ کنش

 ر قرار داده است. های انتخاباتی افراد را تحت تأثی

شود، برای درک و فهم بهتر های آتی ارائه میهایی برای پژوهش در پایان پیشنهاد

های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی افراد و کنشگران انتخابات در استان لرستان باید زمینه

های اجتماعی محلی خود احساس سیاسی بررسی و مشاهده شود افراد تا چه اندازه به هویت
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ای از های فرهنگی یکسان که متشکل از مجموعهعلق و تعهد دارند. چرا که افراد در محیطت

باشد، نسبت به رخدادهای ها و باورهای مشترک سنتی و دینی آداب و رسوم، نمادها، آیین

توان تا اندازۀ زیادی که در نتیجه آن می دهندپیرامون خود کنشی شبیه به هم از خود بروز می

 بینی کرد.ی سیاسی آنها را پیشگیرجهت

برای آن که افراد در جامعۀ مورد مطالعه بتوانند انتخاب مناسب و شایسته انجام دهند، 

اجتماعی و اقتصادی را برای آنها مهیا و سعی کنیم  -بخشی سیاسیباید زمینه و بستر آگاهی

نحوی که بتوانند به سطحی از ها به حد کافی باال ببریم، به درک و فهم آنها را در این زمینه

پسند نامزدهای تحلیل و تبیین امور پیرامون خود برسند؛ تا به آسانی فریب شعارهای مردم

ها و نخبگان محلی و... میسر تواند از طریق رسانه بخشی میانتخاباتی را نخورند که این آگاهی

پذیری است سیّال و انعطاف شود. به این نکته توجه داشته باشیم که هویت نه امری ثابت بلکه

های متفاوتی را و هر شخص ممکن است در گذر زمان و شرایط اجتماعی جدید، هویت

پردازیم باید آن را در بافت های اجتماعی میتجربه کند؛ در نتیجه زمانی که به موضوع هویت

ر مکان اند؛ د مندهای اجتماعی وضعیتمکانی بررسی کنیم. از سوی دیگر همه کنش -زمانی

 دهند و مدت زمان مشخصی دارند.خاصی رخ می
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