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 چكيده
 در حوزه عمل سياسی اجتماعی عنوان یك رفتار سياسی، همان ابراز نگرشدادن بهیشناختی، رأبا نگاه روان

های برخاسته از درگيریو سطح د که بيانگر نوع نشومی ابرازهایی در سایه استدالل های سياسینگرش .است

گرایش ابزاری و شناسی اجتماعی دو در روانها مباحث نگرش. در گنندگان استهای مشارکتنيازها و آرمان

 .آوردبار میه را بپيامدی و ارزشی  ترتيب دو نوع درگيریسازی شده است که بهارزشی مفهوم -ابرازگر

های منتهی زی استداللبندی و الگوپردااست. به منظور دسته های شخصيتی مربوطویژگی بهگرایش ارزشی 

کسانی نفر از  595با مراجعه به  در یك مطالعه کيفی،های مبتنی بر نگرش، دهی بر پایه درگيرییبه رفتار رأ

و انتظاراتشان از منتخب  انگيزه رامونپي بودند شرکت کردهکم یكبار در انتخابات ریاست جمهوری که دست

 گویه کاهش 934پس از عمليات پاالیشی به  وآوری استدالل جمع 5333. بيش از مصاحبه شد مورد نظر

بندی شدند. دسته نوع درگيری، بر پایه سطح و 2×2در چهار گروه در قالب یك جدول  ها. استداللیافت

قابل تمایز های مبتنی بر نگرش پایه سطح و نوع درگيری برهای استداللی نتایج نشان داد الگویی از سوگيری

مطالبات مدنی،  بر محور ترتيببه که ؛محور-، و شخصگشانخبگان، متعهدان، نياز هایسوگيری :تاس

  .قابل شناسایی است شناختیمعيشتی، و روان -ایدئولوژیك، اقتصادی-فرهنگی

درگیری پیامدی، درگیری ارزشی، نگرش ابزاری، نگرش ابرازگرانه : واژگان کليدی

 .سوگیری استداللی ،سیاسی یشناسروان دهی،یرفتار رأ ارزشی،
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 مقدمه

آن، جمعيت ی است که طی رسمی گيرآن، فرایند تصميمی به مفهوم سياس، 1انتخابات

. این حرکت گزینندجامعه بر میی رسمی هااز سمتی یكی برا رای واجد شرایط، فرد

از اهميت برخوردار است. هدف از مدیریت اجتماعی،  در راه مشارکت دری عنوان گامبه

ی گذاری، مسئوالن اجرایانتخابات ممكن است برگزیدن نمایندگان مجالس قانونی برگزار

ی که طی اما انتخابات ریاست جمهورها باشد، شهر، و جز اینی شورای و قضایی، اعضا

ها گيرد، از شورانگيزترین آندر رأس مدیریت کشور قرار میی مدت معين آن یك نفر به

همه افراد واجد رسد، سال می 223به در جهان نه آن يکه پيشاست. در این نوع انتخابات، 

از ميان دهند یك نفر را که شایسته تشخيص میشرایط مجازند در آن شرکت کرده و 

ی ات ریاست جمهوری در ایران پدیدهاز ميان انتخابات سياسی، انتخاب برگزینند. نامزدها

نخستين مجلس د و رسمییكصد سال  هب پيشينه انتخابات عمومی در جامعه مانوینی است. 

انجام شد هجری قمری  1529شاه در مظفرالدین در زمان ایرانگذاری شورای قانون

همچون دیگر رفتارهای اجتماعی انتخابات  آن، سياسیبرخالف ظاهر  .(1531، شكریان)

رویكردهای ی برخاسته از هااستداللمبتنی بر  2دهییرأو رفتار  است گيریصحنه تصميم

بر پایه مفاهيم و  ین رویكردهابه نظم کشيدن ا شناسایی وکوشش برای  .است 5نگرشی

که به انتخاب نامزدها منجر  9هاییاستداللبندی طبقهنيز و  شناختی،متغيرهای روان

 شود.مفيد ارزیابی می و راهنمایی د، به منظور مشاورهگردمی

تواند ها میدهند، دامنه پاسخی میرسش که در انتخابات مردم به چه رأدر پاسخ به این پ

و اندازها، ها، چشمبندی آن به تصور نياید. بسته به هدفچنان متنوع و گسترده باشد که دسته

 عنوان نمونه،. بههای انتخاب متفاوت استمالكو نيز توانایی آنان،  دهندگانیرأهای انگيزه

اميد به نزد بخش وسيعی از مردم حل مشكالت معيشتی و دهد تجربه متداول نشان می

، در حالی که برای استها نامزدانتخاب زندگی علت اصلی مشارکت و  ای ازگشایش گره
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از اهميت های سياسی در کنار آزادیو اقتصادی های اجتماعی دیگر توسعه زیرساختعده 

چراغ راه آینده را ها حاکميت ارزشتقویت ميراث فرهنگی و که  آنانی. داردبرخوردار 

دین که تعلّقات مذهبی و اعتقاد راسخ به اینبسياری  نزد. ی دارندمتفاوت یها، مالكدانندمی

گيری همواره یكی از منابع تصميمها و دستورات آموزشپاسخگوی نيازهای بشری است، 

ای دینی هاست. از این رو، طرح اطالعاتی درباره ميزان پایبندی نامزدها به اعتقادات و ارزش

ای مسایل نزد عدهدر حالی که دهندگان را به خود جلب کند. یتواند آرای بخشی از رأمی

توان نادیده گرفت که برای برخی نمی کننده دارد،های نژادی نقش تعيينقومی و گرایش

های . سليقهاست انتخابسر و وضع ظاهری مالك انتخاب یا عدمو شخصيت، تيپ را آشكا

يز جای خود را در ميان دیگر دهنده برای شرکت در انتخابات نیرأ شخصی و هدف

ها، از رسيدگی به طيف وسيعی از دالیل و استدالل ،بنابرایندارد. مشارکت  هایچرایی

كار ایدئولوژیك و روزمره، از اففوری و نيازهای بنيادین و بلندمدت گرفته تا نيازهای 

هایی برای مالكواند تگرفته تا مشخصات ظاهری، همه می های قومی و خویشاوندیگرایش

 جمهور باشد.انتخاب ریيس

وامل سياسی رفتار است، صورت دالیل یا عهای بنيانشناسی که به دنبال تبيين اما برای روان

کشاند مهم نيست. بلكه، مبانی می و عمل تصميمدهنده را به ميدان یو اجتماعی زمانه که رأ

شود. صورت دهی منجر مییبينی رفتار رأپيشدارد که به هایی اهميت شناختی استداللروان

 یشناختروانبتوان به متغيرهای  اگراز انتخاباتی به انتخابات دیگر تغيير کند، اما  تواندمیدالیل 

آنگاه ، بندی کردطبقهبتوان دهندگان را یهای استداللی رأسوگيریبر پایه آن دست یافت که 

در  خواهد شد.يا صورت لزوم راهنمایی متقاضيان مهبينی انتخاب، و در پيش تفسير و امكان

 خاصنخستين بار نيست که برای کشف الگوهای رفتاری در قلمرو  این ،شناسیروان

(، مطالعه 1491) 2بامریندتوسط  1های فرزندپروریشيوه معرفی الگویشود. کوشش می

گيری هویت چگونگی شكلمطالعه (، و 1491) 5الكایندکوشش به های نوجوانان ویژگی

                                                           
1. Parenting Styles - The Four Styles of Parenting 

2. Bumrind, D. 

3. Elkind, D. 
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های ( در زمينه شيوه1491. بامریند )استموارد از این دست ( 1419) 1مارسيا به همت

های دست یافت و توانست با ترکيب مؤلفهدهی پاسخو  توقعفرزندپروری به دو متغير 

اعتنا( را در، منعطف و بیپروی )پرتوقع، مقتای از این دو متغير، چهار شيوه فرزندرشتهدو

های ( از راه مطالعه کيفی به بررسی ویژگی1491الكایند ). (1593، سيف)ترسيم کند 

انتقاد از افراد صاحب ؛ مانند نوجوانان همت گماشت و شش ویژگی آنان را کشف کرد

وضعيت چهار  ،هویت از بعد دو تقابل پایهبر  ( نيز1419. مارسيا )قدرت و تمایل به مجادله

جویی نوجوانان منطبق با هویت و نشان داد اشكال هویتی را در ميان نوجوانان مشاهده کرد

رس، ابهام هویت، و شده، هویت پيشسب و تثبيتک: هویت استچهارگانه  یالگو

از این جهت  جالب و( 1435و  1494) 2های کلبرگکوششجز این، بهیابی. خویشتن

در کوشش ( a 1453)مطابقت دارد. وی کنونی تحقيق  هایدرخور توجه است که با هدف

و دریافت قرار داد را مالك  هاصورت استداللدالیل افراد و برای ردگيری تحول اخالقی، 

این  ،(مچون دزدی دارو)ه اخالقی عملیك  یدرستی یا نادرست از افراد هایورای ارزیابی

وی با . دارداهميت رشد اخالقی  يصتشخ دراست که  برای چرایی عمل هااستداللسطح 

  را ترسيم کرد.مراحل رشد اخالقی  ،گانههای سهتدوین دوره

. چه، در گيردمی پیدهی یدر حوزه رفتار رأ راالگوی مطالعه کلبرگ پژوهش کنونی 

سياسی اختصاص شناختی رفتار مطالعه مبانی روان ای که به، حوزه5شناسی سياسیروان

خودی خود مهم نيست، بلكه عنوان یك عمل اجتماعی بهدادن بهیرأ، انتخاب و دارد

سطح و )نوع( کيفيت بيانگر که  اهميت دارند یهایشناختی استداللبنيادهای روان

پایه  کهی است متغير ،مبتنی بر نگرش درگيریِ. مفهوم افراد با انتخابات است 9درگيری

مفهوم در سه دهه گذشته توجه پژوهشی  این. باشدتواند میدهی یهای رأبندی استداللطبقه

شامل  شناختی،روان یدرگيری حالت، قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. بنا به تعریف

 گيردها، و منافع شكل میها، ارزشکه بر پایه نياز استشخص  بادرکی از رابطه ميان موضوع 

                                                           
1. Marcia, J 

2. Kohlberg's stages of moral development 

3. Political psychology 

4. involvement 
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جاست که واسط ميان نگرش با آن درگيری ازمتغير (. اهميت 592؛ ص 1435، 1)ژیاکوفسكی

 د. بينی کررفتار را پيش توانمی ی آنرود و از روشمار میرفتار به

تعریف ی مختلفی هاگونهها بهنگرش: در قلمرو نظریدرگیری ها و مفهوم نگرش

نسبت پایدار از هر و بهی کلی هارزیابیاست؛ ا 2ارزیابی ،هاهمه آنی هسته مفهوم ولیاند شده

ی هایچكيده همه ارزیابیرا ها نگرش. (2335، 5و تورماال 9، ویلر5)پتی از جهان اطرافی چيز

در  موضوعهر مردم را نسبت به ی یا اجتنابی توان رفتار گرایشمیآن ی که از رو انددانسته

صندوق ی فروشگاه، تا پا و از درون خانه گرفته تا مدرسه کرد؛ی بينپيشاجتماعی ی هابستر

های اجتماعی به شمار های سياسی تنها یكی از نگرشنگرش. دیگری و یا هر جای گيریرأ

 باشد.دهی یرفتار رأگذار پایهتواند آید که میمی

نظریه است. مطرح شده  های مختلفینظریه نگرشهای لفهو مؤعناصر ساختاری درباره 

توضيح را عمل تبدیل نگرش به ی برای ساززمينهی ( چگونگ1493، 1)کتز 9نگرشی کنش

از و  داردانسان برای است که ی و منافع ها کارکردنگرشی پایه، فلسفه وجوداین دهد. بر می

ده است که اپيشنهاد د هانگرشبرای چهار کنش یا کارکرد کتز . داردپيوند انگيزه این رو، با 

کارکرد . است مهم 4ارزشی -ابرازگرکاکرد  و سودپایه() 3ابزاری کارکرد هااز ميان آن

ی از موضوع که برای هایجنبهتوجه به ی بر پایه مفهوم پاداش و تنبيه استوار است؛ یعنی ابزار

ی هادر خدمت برآوردن نيازو  دارندای خاصيت وسيلهی بشری زندگی هارسيدن به هدف

مشارکت در آن انتخابات و پدیده )کنش ابزاری( ی که با نگاه کارکردی افرادهستند.  بنيادی

منافع و  رسيدن به یبراوسيله سودمندی عنوان بهجمهور را يسئکنند، رمیی را ارزیاب

 دارعهده ،یارزش-ابرازگر کارکرد، یسهبينند. در مقامیخود یا جامعه  یاجتماعی هاهدف

 فرد شدیدی عاطفی ابراز آن نشانگر تعهد و وابستگ است که یو مهمی بنيادی هابيان ارزش
                                                           

1. Zaichkowsky, J. L. 

2. evaluation 

3. Petty, R.  

4. Wheeler, C.  

5. Tormala, Z. L.  

6. The functional theory of attitudes 

7. Katz, D. 

8. utilitarian function 

9. value-expressive function 
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 . از آنجا که موضوع چنين نگرشی در زندگی فرد بسيار باارزش است،است موضوعبه نسبت 

 1خودپندارهابرازگری با  .کنندمیسازی ارزندهاز طریق ابراز آن، خود را  کوشدآشكارا می

ارزشی -ابرازگر نگرش. کندبنا می یشی که فرد از خوارزشمند فهم و پنداره؛ داردکار سرو

خود را ی و شأن اجتماع ،شخصيت ،هویت ،فرد با ابراز آن ودارد  پيوندی مرکزی هابا ارزش

مربوط  سرنوشت فرد و جامعهلحاظ کارکردی به به سياسی  انتخابگذارد. به نمایش می

خورد، می پيوندمنزلت اجتماعی هویت و با ارزشی  ابرازگرانهعنوان یك عمل بهو  ،شودمی

 باشدی تعهدکيفيت  و یا اندیشه از برخاستهتواند میسياسی های مشارکت استدالل از این رو،

  کند.احساس می نامزد انتخاباتینسبت به فرد که 

کنند؛  انتخاب تلفیخم دالیلبه نامزدی را ممكن است  افراد، کارکرد این دونظر به 

نامزد : اگر به تواند مطرح باشداستداللی می این دداری ابزارنگرشش ماهيت  کسی کهی برا

اصرار و تنظيم بازار ی اقتصادی هابرنامهی اجرا بر برای این است که، دهمی میرأالف 

 نامزد ی باشد کهو تأکيد تعهد تواندمیعلت  یارزش -کنش ابرازگر بابرای کسی  اما .دارد

شته داابراز  ی اجتماعیهاو تحكيم ارزشی فرهنگ هایفعاليتگسترش ر ب مورد نظرش

ع نو دو. استها ارزش پایبند بهدهم، برای این است که ی میرأ الف؛ اگر به نامزد است

ند؛ درگيری مبتنی بر پيامد و درگيری نزنگرش به نوبه خود، دو نوع درگيری را رقم می

 .ایهای نشانهمبتنی بر ارزش

سازه : ، و رابطه آن با پردازش اطالعاتدرگیریسطح  و نوع مفهوم درگیری؛

از عناصر ی یكعنوان اصطالح بهاین دارد. ریشه ی اجتماعی شناسدر روانی درگير

مطرح شد و سپس ی اجتماعی شناس( در روان1491) 2کننده رفتار، ابتدا توسط شریفتعيين

 ( به حوزه1495) 5توسط کروگمن 9و درگيری پایين 5در قالب دو سطح درگيری باال

 1عنوان انگيزه جستجویرا به آن(، 2333) 1و ماوندو 9برنان. راه یافتو آموزش ی یادگير

                                                           
1. self-concept 

2. Sherif, M. 

3. high involvement 

4. low involvement 

5. Krugman, H. E. 

6. Brennan, L. 

7. Mavondo, F.  
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ها، اصطالح ترین تعریفشدهدر پذیرفتهکردند. ی سازمفهومی گيرتصميمی اطالعات برا

و برای ، ردهپيدا ک 2ربط شخصی )نگرش( شود که موضوعای اطالق میهدرگيری به دامن

ربط گونه، بدین(. 2335، 5پرلوف؛ 1445، 9و شایكن 5تلقی شود )ایگلی مهمو دار معنیفرد 

اهميت  بيانگر و شده شناختی دانستهشخصی هسته مرکزی مفهوم درگيری و حالتی روان

 فرد ها، و منافعها، ارزشبر پایه نيازای که ؛ رابطهاست آن)موضوع( و کيفيت رابطه فرد با 

در نيز ( 1443و  1439، )1و کاچيوپوی پت(. 592؛ ص 1435، 9گيرد )ژیاکوسكیشكل می

اند ردهکی معرفی اآن را مهمترین متغير واسطه (،ELM) 3مدل کوشش درخورچهارچوب 

ربط نيز  آنان. استثر پيام مؤی هاکه بر انگيزه پردازش و تفكر درباره اطالعات و استدالل

 ميان پيوندبيانگر که  اندتعریف کرده 4با موضوعی درگيرمفهوم  حسبربرا شخصی 

؛ پتی، کاچيوپو و 1445)ایگلی و شایكن،  است فردبا منافع یا سرنوشت  پيامدهای موضوع

ه باالتر برای کسب اطالعات دارد. درگيری بيشتر نشان از انگيزميزان  .(1441و 1435شومان، 

 دهند.افراد درگير زودتر خود را در معرض پيام قرار می

بود مطرح  13در نظریه پردازش دوگانه پيش از این، چگونگی و ميزان پردازش اطالعات

یا دو  11پردازش دوگانه، به دو رهگذرو دو رویكرد کانونی و پيرامونی معرفی شده بودند. 

شيوه تفكر و استدالل، و الجرم به دو فرایند پردازشی مستقل اشاره دارد؛ پردازش دقيق و 

است )پردازش  ی زیادهای شناختموشكافانه که نشانگر درگيری باال و مستلزم بذل کوشش

( و دیگری، پردازش سطحی و گذرا، که ناشی از درگيری پایين و مستلزم استنباط 12کانونی

های شناختی عميق که نياز چندانی به اعمال کوششها است، به قسمیاز روی قراین و نشانه

                                                                                                                                        
1. motivation to search 

2. personal relevance 

3. Eagly, A. H.  

4. Chaiken, S 

5. Perloff, R. M.  

6. Zaichkowsky, J. L. 

7. Cacioppo, J. T. 

8. Elaboration Likelihood Model (ELM) 

9. issue involvement 

10. dual processing theory 

11. route 

12. central processing 
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ستفاده های معينی از مغز اشی از بخشز(. هر یك از دو نظام پردا1ندارد )پردازش پيرامونی

شناختی زیاد،  های، و مستلزم کوششپردازشی صریح، کنترل شده کنند. نظام نخستمی

رود و از حيث روند تكاملی انسان، کند پيش می، انتزاعی، منطقی و وابسته به زبان است

آید. در مقایسه، نظام پردازش پيرامونی خودانگيخته، ضمنی، سریع، پسينی و نو به شمار می

تر از نظام نخست گرانه، غيرکالمی و غيرمنطقی است و از حيث تكاملی پيشينیتداعی

(، اینكه از کدام شيوه پردازشی استفاده شود، به ELMاست. بر پایه مدل کوشش درخور )

ميزان انگيزه و توانایی مخاطب برای پردازش اطالعات بستگی دارد )پتی و کاچيوپو، 

ای که گونهبهاال )انگيزه و توانایی زیاد( رابطه دارد و پردازش کانونی با درگيری ب(. 1439

پردازش رود. به استقبال اطالعات پيچيده و مفاهيم انتزاعی می روییبا گشاده مخاطب

رابطه دارد و هرگونه داوری و ارزیابی  با درگيری پایين )انگيزه یا توانایی کم( ، اماپيرامونی

 است. همتقاعدکنندينی عهای نشانهظواهر، شعارها و از روی 

بر ی تأثير درگير دربارهها در ميان پژوهش 5در فراتحليلی( 1434و ایگلی ) 2جانسون

با دو کارکرد نگرش  دو نوع آن کامالً که( 243)ص یافتندی متقاعدسازی، سه نوع درگير

 ارزشیی درگير. (ORI) 5پيامدیی درگير و (VRI) 9ارزشیی درگيرهمخوانی دارد؛ 

ی هاآید که با ارزشپدید میی هایفعال شدن نگرش در پی و استی شناختروانحالت 

 هاحفظ ارزشی درگيراین نوع هدف ، 9اجتماعیی داوری نظریهطبق  .پيوند داردی مهم

. شریف های ناهمسو استاستداللپذیرش سریع  در برابر سپریبه مثابه که  هایی؛ ارزشاست

از ی اها دربرگيرنده دامنهکه نگرش کنندمیخاطرنشان ( 115ص ؛ 1415و همكارانش )

ارزیابی  هنگام، باشد بيشتر درگيری ارزشی. هر اندازه هستندی، و رد تفاوتپذیرش، بی

جستجوی گرایش به در این مواقع، ذهن  شود.اعمال میگيری بيشتری سخت موضوع

 صحبت از دامنه در اینجا. دارد مخالف مواضعدر رد  هاییاستداللآوری اطالعات و جمع

                                                           
1. peripheral 

2. Johnson, B.T. 

3. Meta-analysis 

4. value relevant involvement 

5. outcome relevant involvement 

6. social judgment theory 
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 موافقت برای تعهدیبیوسيع  گسترهو )همانندسازی با موضوع( پذیرش  برای تعهد باریك

گيرند، به های موافق قرار میدر برابر پيام هنگامی کهافراد با درگيری ارزشی باال است. 

گستره به خاطر د، نگيرهای مخالف قرار میدر برابر پيام وقتیپذیرند. اما می فوریت آن را

در  (.1495)شریف و همكاران،  .کنندرا رد می های آناستدالل، به راحتی رددامنه فزاینده 

افزایش را مخالف  هایپيام رداحتمال  و دارد 1بانینقش دروازه درگيری ارزشی، واقع

-موافق های، تنها استداللمطرح در پيامی هااز ميان مجموعه استداللدر نتيجه، د. دهمی

با سرعت ها نگرشدرگيری ارزشی،  یدر نتيجه. دنگيرمیقرار و پذیرش مورد توجه  -حقبر

، اما برای پذیرش مواضع تازه، شودمییكطرفه  موافقت با موضع پيشينبه سمت بيشتری 

، نه با هدف ن برنامه تبليغات سياسی تلویزیوندید هنگاماین افراد  کند.گير ایجاد میسرعت

های استدالل کنند.به آن توجه می قبلیکسب اطالعات تازه، که با هدف تأیيد مواضع 

دهند ير عقيده میيکنند، و کمتر تغای توجيه میگونهگيرند یا بهمخالف را نادیده می

  (.1451، 2)فستينگر

ی جنبه ارزشاز آن را  نيز وضع و درگيری پيامدی را( اصطالح 1434)ی جانسون و ایگل

و کشف با انگيزه جستجو ی پيامدی درگير، درگيری ارزشیبرخالف  .ندمتمایز کرد

برخالف درگيری  .دهدمیرا افزایش ی متقاعدساز احتمال این، رابطه دارد واطالعات 

اطالعات  نسبت بهرویی و گشادهدرباره موضوع بيشتر فكر تبا پيامدی  درگيریارزشی، 

ی پيامدهاعواقب و ی شود که گویمیبرانگيخته  برداشتاین  با فرد وقتی. تازه رابطه دارد

 ،یپيامدی . درگيردگرديام بيشتر میپنسبت به توجه موشكافانه  ،استپيش در ی مهم

 ،افزایش دادهرا ها نامزددرباره سياسی در جریان اطالعات  یريقرارگو  جستجو انگيزه

. در دنگيری مورد توجه قرار ترگستردهمنابع برای کسب اطالعات بيشتر شود سبب می

 ها ورسانهانواع ی خبری هابه توجه به برنامهرا افراد گرایش  درگيری پيامدی، نتيجه

نوع درگيری تأثيرات کيفی متفاوتی بر این ، نكته مهم آنكه .کندبيشتر می سياسی تبليغات

متقاعدسازی دارد. افراد با درگيری ارزشی باال کمتر از افراد با درگيری ارزشی پایين متقاعد 

                                                           
1. gate keeper 

2. Festinger, L.  
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های محكم بهتر متقاعد در مقایسه، افراد با درگيری پيامدی باال از طریق استداللو شوند؛ می

های یاد شده الگویی از مفاهيم و نظریهتوان به کمك اکنون باید دید چگونه می شوند.می

 دهی ترسيم کرد.یرأ برایها استدالل

امروزه در بسياری  :مفهوم درگیری پایهبر  های استداللیسوگیریدر الگوپردازی 

جویی سياسی با استفاده از تمام یهای اجتماعی در یك برتراز کشورها احزاب و گروه

دهندگان معرفی یترین شكل به رأخود را به شایسته کوشند نمایندهمی تبليغاتیامكانات 

پيرامون پيشينه و  اطالعاتهای نامزدها است. ها و برنامهکنند. مبنای معرفی، اعالم سياست

ها، به اضافه های جناحی آنهای شخصی نامزدها همچون تخصص، تعهد، و وابستگیویژگی

 برایيلی و دل تواند مزیتکه می هستند هاییویژگی، همه شهرتظاهری و  هایویژگی

های زندگی گرهگشودن  یو راهبردهاطور، طرح نيازها . هميننامزد معين باشددادن به یرأ

هایی که شعارها و برنامهست. انتخاب اوهای نامزد و توجيه مناسبی برای مردم نيز از مزیت

به  دادنییی رأچراگونه ضمنی، پاسخ به دهند، بههایی که میکنند و وعدهنامزدها مطرح می
  کنند.و درگير نمی دنانگيزرا برنمی دهندهیرأبه گونه یكسان همه  ،یلدال اما است.وی 

های نگرشی و سوگيری با انتخابات وابسته بهی درگيرکيفيت در حوزه مباحث کنونی، 

منطبق با ، انتخاباتسطح درگيری افراد با است.  خاسته از مطالباتهای بردرگيری

هميت وظایف و جایگاه ( وابسته به درك ا1435های مندرج در تعریف ژیاکوسكی )لفهمؤ

 است.خطر ناشی از انتخاب نادرست، و احساس خشنودی ناشی از مشارکت  جمهور،ریيس

( نوع درگيری افراد با انتخابات 1434های اندرسون و ایگلی )از سوی دیگر، بر پایه یافته

از نگاه پيامدی،  ارزشی باشد. -ابرازگرانهاست ناشی از جنبه پيامدی و یا از جنبه  ممكن

های کوچك و بزرگ جامعه ای برای رسيدن به هدفجمهور به مثابه ابزار و وسيلهریيس

دهنده یدر چهارچوب نظام ارزشی رأها مدافع حریم ارزشبا نگاه ارزشی، است، ولی 

رو شویم یا با درگيری پيامدی، شدت یا سطح با درگيری ارزشی با انتخابات روبه است، چه

هایی افراد با درگيری پایين استدالل، کندحفظ میدرگيری همچنان بازیگری خود را 

 کنند.متفاوت از افراد با درگيری باال جستجو می



 111                                                       ...سياسی انتخابات دردهندگان رأی هایاستدالل شناختیروان لگویا

 
 

رفتاری مانند مشارکت ثری که بتواند انگيزه مخاطب را نسبت به های مؤبرای توليد پيام

کند، اهميت دارد )مارشال و سياسی افزایش داد، توجه به مطالبات و نوع درگيری که ایجاد می

ای همان ابراز نگرش است، و نگرشدادن به گونهیا نظر به این که رأب(. 2333، 1همكارانش

وان انتظار داشت تمیها به نوبه خود با نوع درگيری و کيفيت جستجوی اطالعات رابطه دارد، 

ی دست یافت؛ یهابندی استداللشناختی از طبقهبا استفاده از این متغيرها به الگویی روان

معيشتی، و روانشناختی -مدنی، فرهنگی، اقتصادیهای برخاسته از مطالبات استدالل

 .دهندگانیرأ

مشارکت خود به  2بنابه تعریف، نخبگان -سوگيری نخبگان: چهارگانه هایسوگیری

نگرند، به مطالبات مدنی و مسئوليت اجتماعی می مشارکتعنوان بخشی از در انتخابات به

توجه نشان داده، مصالح آینده جامعه و سرنوشت شهروندان و نسل آینده را در اولویت قرار 

عنوان سازوکار و عامل چرخش قدرت و پرهيز از به انتخاباتدهند. نزد ایشان، می

دانند. برای ، و مشارکت در آن را راهی برای به قدرت رسيدن مردم میدیكتاتوری

 ارزش قایل هستند و برای آن عی، حقوق اقشار مختلف، و سازندگیهای اجتماآزادی

برای تعيين سرنوشت مردم به دست خویش ارزش . کنندریزی میپی های بلندمدتبرنامه

های ی بشری در سایه اولویت دادن به برنامههاها و آرمانقایل هستند و معتقدند حفظ ارزش

ادی عقاید و بيان به آزبرای این گروه آزادی بر عدالت اولویت دارد و خورد. بنيادی رقم می

های وی را ذیل د و تحقق شكوفایی بشر و استعدادنگذاربه آن احترام می آن اهميت داده،

 داند. این آزادی می

ن گروه به مطالبات فرهنگی دارد. اینام  5سوگيری متعهدانمقوله دوم  -سوگيری متعهدان

بنابه تعریف، متعهدان از نگاه دین و ایدئولوژی )و یا پيشينيان توجه خاص دارند.  و ميراث

و نگرند؛ در یك نگاه جامع، پيرو هر مرامی دین ایدئولویك( به انتخابات سياسی می

های مندرج در ها، و تحقق هدفشکه باشند، این افراد دستيابی و حفظ ارزمسلكی 

بينند. از این نگاه، صرف مشارکت تفكرات مسلك خود را آرزو و غایت آرمانی می
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2. experts 

3. committed 
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و زندگی های برین بر روی زمين از آن تحقق ارزش ، و هدففرامين ازعبادت، پيروی 

دیگر امور، مانند توسعه و پيشرفت زیر سایه آن درك و تبيين است. دستيابی به سعادتمند 

شود. تر از رفاه و آسایش دنيایی تلقی میها است و این مهمشود؛ اصالت با حفظ ارزشمی

اولویت قایل هستند عدالت برای های فردی مانند آزادی بيان تأکيد داشته و کمتر بر آزادی

ند. در دانموجه میهای برآمده از ایدئولوژی ها و ارزشل چهارچوبذیتنها و آزادی را 

 اعتقادی هستند. -های جناح سياسیاین تفكر، نامزدها نمایندگان پرچمدار ارزش

بر محور مطالبات معيشتی استوار است و بنابه  1سوگيری نيازگشا -سوگيری نيازگشا

حل بر ای بيش از مسایل کالن اجتماعی تأکيد دارند، بر رفاه منطقه که تعریف، این افراد

تأمين رفاه و آسایش خود و بنابراین،  .ارزش قایلند خاص معيشتی و جاریمشكالت 

اگر به  ،قبلاطرافيان هدف مشارکت در انتخابات است. در مقایسه با افراد متعلق به گروه 

کنند؛ یعنی تقسيم جو میدنبال عدالت هستند، عدالت را در توزیع ثروت در عمل جست

 . در جهت بهبود اوضاع زندگی. هاعادالنه ثروت و توزیع فرصت

و  بر ویژگی 2محور-سوگيری شخصتعریف،  بنابه -محور-سوگيری شخص

نامزد، با نظر به  فردیهای و از روی ویژگی دارندتأکيد  هانامزد شخصی هایصالحيت

های پنجگانه کنند. ویژگیگيری میرضامندی درباره انتخاب نهایی تصميم-سليقه و خود

گيری تخصص، قابليت اعتماد، جذابيت، شباهت، و قدرت مالك خوبی برای تصميم

های خود ند. افزون بر این، هدفدهی میمحور رأ-انی است که با سوگيری شخصکس

ی نمونه، رفع تكليف یا با هدف رأ شودبندی مین جا طبقهدهنده نيز در هميیرأ

نفی کنند و یا ی ندادن، مبارزه مفراد این دسته ممكن است حتی با رأخوردن شناسنامه. امهر

زاویه خود به  دهم، پس هستم!!!(. این افراد ازی میمن رأدهند )یرأبرای ابراز وجود 

ها نيابند، ممكن است رأی را در ميان نامزد نگرند و اگر فرد مورد نظر خودمی انتخابات

و رد انتخابات و از این رو، تأیيد و توصيه رهبران فكری مالکی برای تأیيد ندهند. 

 رود. شمار میبهنامزدهای آن 

                                                           
1. Problem oriented 

2. personl 
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های استداللی است که از حيث نيمرخ استداللی مجموع سوگيری: نيمرخ استداللی

گنجند. وزن نيمرخ استداللی افراد از خانه مدل می نوع و سطح درگيری مشابه و در یك

؛ نخبگان، متعهدان، دهد متعلق به کدام نيمرخ استنظر نوع و سطح درگيری نشان می

دهندگان در پاسخ به چرایی یهای رأبندی استداللبا دسته .محور-نيازگشا، و یا شخص

رسد بتوان به الگویی از یاهميت انتخابات و انتظارات آنان از نامزد منتخب، به نظر م

 دهندگان دست یافت و نيمرخ استداللی آنان را ترسيم کرد.یی رأهای استداللسوگيری

يامدی با دهندگان که با درگيری باال از نوع پیبنابر انتظار، برخی از رأ: پژوهش السؤ

این دسته، های بنيادی درازمدت تكيه دارند سوگيری و بر برنامه شوندانتخابات درگير می

باال، با ارزشی دهندگان با درگيری یرأاز  دوم. دسته اندشدهگذاری نام نخبگانسوگيری 

سوگيری گيری قرار داده، های اعتقادی را مبنای تصميمو ارزشند کنمی برخوردانتخابات 

با دهندگان یدو گروه دیگر از رأدر مقایسه با این دو گروه، . سازندرا بنا می متعهدان

شدن گيری پایين از نوع پيامدی بر بازدهندگان با دریرأ. قابل تمایزند درگيری پایين

. دهندرا شكل می نيازگشاسوگيری و مشكالت معيشتی تأکيد دارد زندگی و حل  هایگره

با درگيری پایين از نوع ارزشی با انتخابات برخورد  کسانی هستند کهخره، گروه چهارم باأل

و سوگيری  کردهکنند، بر شخصيت نامزدها و دالیل شخصی برای حضور تكيه می

ميان الگوی خاصی از روابط  هافرض، تحليل استدالل نابهب. سازندمحور را میشخص

تدوین  گونهبدینزیر اصلی  پرسش. از این رو، آوردرا پدید میهای چهارگانه سوگيری

 گردد: می

توان در چهار گروه، بر پایه جمهور را میانتخاب ریيسبه ی منتهی ها: استداللالسؤ

 .کردی بندطبقهی سطح درگيرنوع و 
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 پژوهش روش
کيفی از رح مطالعه در این پژوهش استفاده از روش ط: 1تحقیقی طرح پژوهش و اجرا

وری آجمعهای در قالب گویه 5هاو مقوله 2بندی مفاهيمطبقه به منظورعميق طریق مصاحبه نيمه

از  های تحقيقها و گزارهمفاهيم، مقولهاز این حيث که با این همه، شده به روش ميدانی بود. 

االت باز و مصاحبه سؤگيرد. قرار می 9مطالعه در زمره تحقيقات قياسیاند، پيش مفروض بوده

که  بود ایشوندهمصاحبه نفر 595کنندگان شامل شرکت شونده در نحوه ابراز نظر آزاد بودند.

به خاطر تقارن در ایران شرکت کرده بودند. ی کم یكبار در انتخابات ریاست جمهوردست

اطمينان داده شد هویت کنندگان شرکتبه ، ریاست جمهوری زمانی انجام تحقيق با انتخابات

جمعيت قابل این عده . محفوظ بماندطور کامل جنس، سن، و تحصيالت بهشامل نام، آنان 

تهرانی  دهندگاناز هر حيث با جامعه رأیهای آنان ویژگیداد که میقبولی را تشكيل 

 مطابقت داشت.

شناسی ها از دانشجویان کارشناسی ارشد روانمصاحبه اجرایدر : پژوهشی اجرا

های شد انگيزهکنندگان خواسته میاز شرکتهای الزم داده شد. استفاده و به آنان آموزش

از  شانانتظارات اميدها و در قالبآینده برای شرکت احتمالی در انتخابات خود را 

 اجرای پژوهش به چهار مرحله تقسيم شد. ابراز کنند. منتخبجمهور ریيس

در چهارچوب تكليف کالسی که نمره قابل بخش نخست،  -مرحله نخست: آموزش

جلسه  9داد، در عنوان مشوق به خود اختصاص میدوره را بهای از امتحان پایانمالحظه

تحقيق  و اهداف هانظریه در خصوص مفاهيم، گانکنندهمصاحبهبه یكساعت و نيمه 

 مورد نياز داده شد. ی هاآموزش

 29)ها، از دانشجویان پس از دریافت آموزش -هااستداللی آورجمع و اجرا :دوممرحله 

در زمينه اهميت و انگيزه ی امصاحبه مردمنفر از  23تا  15خواسته شد تا هر کدام با نفر( 

خانواده، ی توانستند از اعضا. مصاحبه شوندگان میدر انتخابات انجام دهندآنان مشارکت 

                                                           
1. Design and procedure 

2. concepts 

3. categories 

4. deduction 
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شرکت کرده و اخير در انتخابات  یژهو، و به کم یكبارد که دستنباش یهمكاران، و یا آشنایان

. دندر آن توضيح دهشرکت خود برای انگيزه و دالیل  ،توانستند درباره اهميت انتخاباتمی

 شایستهکردند سخن بگویند که فكر میی نامزد مفروصی هااز ویژگی شد، خواسته مینيز

توانست مبنای میبود که ی های. هدف مصاحبه استخراج اوليه استداللبودانتخاب شدن 

 استدالل بود 5333بيش از ی آور. حاصل این بخش از کار جمعباشددهندگان یانتخاب رأ

 استدالل کاهش یافت.  934ها، به ادغامبرخی و انجام ی پس از حذف موارد تكرارکه 

ال تحقيق، از دانشجویان سوم، با هدف پاسخ به سؤ مرحلهدر  -گریاجرا: غربالسوم مرحله 

 به تشخيص،ها مندرج در نظریه برحسب مفاهيمبایست می . آناناستفاده شد داوران عنوانبه

که ی بر پایه دانش و ندنشستمیگویه(  934شده )ی گردآوری هاتفكيك استداللگری و غربال

)تصویر  مدلچهارگانه ی هاهر یك از گروه خانهی برابودند کسب کرده ی از مفهوم درگير

به بهترین شكل منطبق با موازین به اعتقاد آنان را برگزینند که ی گویه استدالل 23حدود  ،(1

  .اددتشخيص می خانهمربوط به آن 

های بخش سوم یافته -هااستداللی نهایو چينش ی بنداجرا: دستهچهارم مرحله 

عنوان مالکی را با خود داشتند به دانشجویان %13آوری و مواردی که توافق بيش از جمع

ها قرار گرفت. مواردی که بيشترین اشتراك نظر دانشجویان را بندی دیگر استداللبرای طبقه

 29گویه برای خانه دوم،  29گویه برای خانه اول،  25گيرنده دربر به خود اختصاص داده بود،

تایی مالکی برای 45دسته گویه برای خانه چهارم بود. این  23گویه برای خانه سوم، و 

شان نداشتند. که دانشجویان توافق چندانی دربارهمجاوری بودند  هایبندی دیگر گویهدسته

رای اعتبار بيشتر، به کارشناس دیگری سپس باین بخش از کار ابتدا توسط محقق انجام یافت. 

 سپرده شد.

 ی پژوهشهایافته

نخبگان ی مقوله نخست سوگير: نخبگانی مربوط به سوگیری هااستداللالف: 

مفهوم  4متشكل از کد یا استدالل بود که پس از تحليل،  233دارای پيامدی/باال( ی )درگير

 -2و اقتصادی؛ ی سياسی، اجتماعی هادر حوزهی محوربرنامه -1 :شامل ،تشخيص داده شد
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 رشد آموزش -9و صنعتی؛ ی و توسعه اقتصاد، کشاورزی سازندگ -5خواهی؛ آزادی

و اعتبار ی سياست خارج -ایران و جهان -1بهداشت؛  -9امنيت؛  -5و فرهنگ؛ ی اجتماع

 به شرح زیر است:)کدها(  هاستداللاای از نمونه. زنان -4مسایل اجتماعی؛ و  -3لی؛ الملبين

استدالل مانند این مطرح شد؛  55، محوریبرنامه ، یعنینخستمفهوم  چهارچوب در. 1

برنامه در رابطه با تعالی اقتصاد و فرهنگ  .روشن اقتصادی اجتماعی و.. ی درست وهابرنامه

  .، ..سازیریزی برای خصوصیبرنامه، و و سياست خارجی

حمایت مانند این مطرح شدند که؛  استدالل 21ی خواهآزادیدر چهارچوب مفهوم . 2

 .و مانند این ،آزادی مطبوعاتاهميت دادن به ، قانونی هایاز آزادی

 51و صنعتی(، ی و توسعه اقتصاد، کشاورزی در چهارچوب مفهوم سوم )سازندگ. 5

های خارجی برای گذاریسياست تضمين سرمایه مطرح شد؛از این دست استدالل 

و ی مقابله با ساختارناسالم اقتصاد و ،گذاران جهت توسعه بيش از پيش کشورسرمایه

 . رسيدگی به اقتصاد بيمار

این  از استدالل 51شامل ی بود و و فرهنگی رشد آموزش اجتماعچهارم مفهوم . 9

توسعه  اقتصادیی درآمدها عنوان محلجذب گردشگر، هم بهی کوشش برادست بودند: 

 . انسانیی هاشاخصی روی انسانی؛ سرمایه گذاری و آموزش نيرو

کشور باال بردن سطح امنيت در داخل شامل مواردی از قبيل  مفهوم امنيتاستدالل  .5

مشارکت با سایر کشورها در ، های خيابانی و ...()مبارزه با دزدی، زورگيری، مزاحمت

  . .. و، جو شادی و آسایش در مملكتترویج و  مبارزه با تروریسم

به توجه مورد بود، از جمله:  15، شامل بهداشتششم،  مفهومهای مربوط به استدالل. 9

عيت بهداشتی و بيمارستانی ، بهبود وضدرمانیتوسعه بيمه ، بهداشت روانی جامعه

 .، و ..های اجرایی برای حفظ محيط زیستها، برنامهشهرستان

 19با مين مفهوم را ت، هفالمللیایران و جهان؛ سياست و اعتبار بينمربوط به مسایل . 1

، رقراری رابطه با همه جهانهایی از آن شامل این موارد بود: باستدالل .ساختمیگویه 

و  سياست خارجی فعال بدون دخالت در امور سایر کشورها، اقتدار در سياست خارجی

 تعامل با کشورهای همجوار.
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استدالل از این  19داد و شامل را به خود اختصاص میی مسایل اجتماع هشتممفهوم . 3

، (نانآ دادن به جوانان و بها دادن به نان بزدایم )با اميدرا از آجوانان دلمردگی دست بود: 

  .انبرای آنی بنيادی راهكارهاطرح نسل جوان و درك ، تالش برای اصالح قانون اساسی

استدالل شامل این  3و مواردی از  نهم به مسایل زنان اختصاص داشتمفهوم و باالخره، 

کشور ی زنان در عرصه مدیریتی حضور جدو معتقد به قائل به حضور زنان در کابينه بود: 

ممنوعيت چندهمسری در  ، وعلمی زنان در جامعه توجه شود سياسی وبه نقش باشد، 

 .، ..کشور

متعهدان ی مقوله دوم سوگير: متعهدانی مربوط به سوگیری هااستداللب: 

باال( نام دارد. این گروه به مطالبات فرهنگی توجه خاص دارند. این مقوله -ارزشیی )درگير

کردن ی ها، و دیناز ارزشی مبارزه و پاسداری برای هایبرنامه -1) شدمتشكل از پنج مفهوم 

دهندگان؛ یانتظارات رأ -9جویی؛ عدالت -5ل؛ به اصوی پایبند تعهد و -2نظام جامعه؛ 

این مقوله افراد(. ی تعلق خاطر و گرایش دین -5دین و گسترش حكومت اسالمی؛ ی سرافراز

دهندگان یرأی استداللی سوگيرتشخيص ی ها براکه از آن بودکد یا استدالل  31ی دارا

 این خانه به شرح زیر است: ی هااستداللای از نمونهبهره جست. توان می انمتعهد

 29)کردن نظام جامعه، ی ها، و دیناز ارزشی مبارزه و پاسداری برای هایبرنامه. 1

شعار نه تحقق ی برا، باید به اسالم و بنيادگرایی اسالمی اهميت بدهدمانند: (، استدالل

اسرائيل را دشمن درجه یك مسلمانان بداند ، تالش کندی اسالمی شرقی، نه غربی، جمهور

 . داشتن دوران جنگ تحميلیهای مورد نظر شهدا و گرامیارج گذاشتن به ارزشو 

باید ی نامزد انتخاباتشامل:  (استدالل 25) بودبه اصول ی پایبند تعهد ودوم، مفهوم . 2

های پيرو ارزش، اعتقاد و پایبندی به اصل والیت فقيه، وری اسالمی باشدمعتقد به نظام جمه

 .به امام اعتقاد داشته باشد، خط امامی باشد، گزاری امام راحل باشدپایه

مورد( و شامل  3داد )های دسته سوم را تشكيل میمجموعه استداللی جویعدالت. 5

عدالت ی برقرار ،حاکمان با مخالفبرخورد عادالنه و بدون تبعيض این موارد بود: 

و نهادینه  مساوات کيد بر عدالت وثروت در سطح کشور، و تأ توزیع عادالنه، اجتماعی

 کردن آن. 
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 یدین و گسترش حكومت اسالمی سرافرازدهندگان؛ انتظارات رأیچهارم، مفهوم . 9

ستاد امر به معروف و فعال ساختن توان برشمرد: استدالل این موارد را می 25بود. از ميان 

، اجرای شریعت اسالمی در کليه ارکان، رسيدگی به مزار شهدا و ائمه اطهار، نهی از منكر

 .یحجاببا بی مبارزه، ودبانكداری اسالمی ش

ها استدالل مورد 1 داد و، پنجمين مفهوم را شكل میافرادی تعلق خاطر و گرایش دین. 5

که چه کسانی از این، قبول بودن جناح وابسته کاندیدمورد گرفت: از این دست را در بر می

 باشد.   م جناحامتعلق به کد، و مهم است کنند بسيار مهم استاو حمایت می

 نيازگشای مقوله سوم سوگير: نیازگشای مربوط به سوگیری هااستداللج: 

مفهوم متشكل از پنج  کهبر محور مطالبات معيشتی استوار بود پایين(  -پيامدیی درگير)

ی رسيدگ -5خاص؛ ی برخورد با معضالت اجتماع -2حل مشكالت جاری؛  -1است )

ی این مقوله داراکارکنان دولت.  -5و مسایل خاص زنان؛ ی رسيدگ -9مشكالت جوانان؛ 

دهندگان موسوم به یرأی استداللی تشخيص سوگيری کد یا استدالل است که برا 39

 خانه سوم مدل به شرح زیر است: ی هااستداللهایی از نمونهبهره جست. توان می نيازگشا

ی هازایی کند، اعالم برنامهاشتغال مانند: کد استداللی 91 بای مشكالت جار حل. 1

های های محلی در مدارس استانبهبود معيشت مردم، امكان تدریس زبانی ثر براکارا و مؤ

تسهيل در شرایط پرداخت وام به  رفع مشكل مسكن داشته باشد، اعالمبرنامه برای ، کشور

 ترميم راه های روستایی. و مردم،

ها به این ای از استداللنمونه ؛استدالل 19خاص، با ی برخورد با معضالت اجتماع. 2

ساد دولتی، مشكل گرانی شرح هستند: مبارزه با گسترش استفاده از مواد مخدر، مبارزه با ف

 لی، جلوی کار کردن کودکان را بگيرد.مسكن را حل کند، امنيت شغ بهایاجاره

رفع د: نهای زیر بيان شداستدالل با نمونه 23مشكالت جوانان، با ی مفهوم رسيدگ. 5

ه مشكل سربازی، امنيت شغلی برای جوانان، مسكن جوانان، دادن بورسيه برای خارج ب

 .وام مسكنی سازی، و اعطاهای بدندانشجویان، توسعه سالن

دادن در این یاستدالل برای رأ 9است.  مسایل خاص زنانی رسيدگچهارم، مفهوم . 9

 حمایت، پرستارانی تسهيالت ممكن برا یافزایش حقوق و اعطا: بودها خصوص شامل این
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ویژه بانوان در اماکن نزدیك به محل خدمت ی هاامكان انجام ورزش در سالنی برا

 .پرستاران

به درآمد قشر شامل:  بودگویه استداللی  5دارای  ،مفهوم پنجم ،کارکنان دولت .5

افزایش ، و بازنشستگان کارکنان دولتکارگران و افزایش حقوق ، بازنشسته توجه کند

 .کاهش بهره وام بازنشستگان، بيمه نمودن کارگران قاليباف، داریحقوق کارمندان شهر

که بر محور مقوله چهارم  :محور-شخصی مربوط به سوگیری هااستداللد: 

و پایين( -ارزشیی )درگيرنام گرفت  محور-شخصی سوگيرمطالبات روانشناختی استوار بود، 

بيت؛ جذا -5قابليت اعتماد/ اخالقی؛  -2تخصص و آگاهی؛  -1متشكل از شش مفهوم است )

کد  253این مقوله با هنده(. یدالیل رأ -9پذیری(؛ قدرت )مسئوليت -5شباهت؛  -9

ی توان براخود اختصاص داد. از این کدها میها را بهبيشترین تعداد استداللاستدالل(، )

بهره جست.  محور-دهندگان موسوم به شخصیرأی استداللی تشخيص سوگير

 خانه چهارم مدل به شرح زیر است: ی هااستدالل

تسلط بر تاریخ ایران معاصر و گویه مانند این بودند:  99با ی آگاه و تخصص. 1

ی هاتحصيالت و مهارت، کامل به زبان انگليسی تسلطگيری از اشتباهات گذشته، درس

  .های کالن باشدی کار اجرایی و تجربه مدیریت، دارای تجربهتخصصی -علمی

ها بود: احساس مسئوليت در برابر کد استداللی مانند این 92با ی قابليت اعتماد/ اخالق. 2

ه استگویی در گفتار و پرهيز از ارائها و رمصاحبهکند، صداقت کاندید در کاری که می

آمار دروغ، احساس غرور و رضایت از حق دخالت در سرنوشت کشور، به مردم احترام 

 بگذارد و آنان را دوست داشته باشد و ...

و آراسته عكس  لباس،تيپ و خوشها: خوشمانند ایناستدالل  54 با ،جذابيت. 5

بخش کاندید، حضور در اماکن ورزشی شيوه بيان گيرا و آرامشمشترك با افراد معروف، 

سابقه زندان در رژیم  ،شكن باشد و به دنبال تغيير اوضاع مملكتسنتو عالقمند به فوتبال، 

 قبلی و ... 

ها گویه، استدالل 29داد. از ميان ، چهارمين مفهوم این مقوله را تشكيل میشباهت. 9

 ل مردم، چهرهبين توده مردم و دردآشنا و غمخوار مردم/از د این گونه بودند: برخاسته از
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پای صحبت مردم، دلسوز و  نشستن ، رفتن به دل شهرها ومردمی و فعالی بودن

 و ...گرا، اهل خانواده مستضعف

گویه استداللی شامل این موارد بود: سرسخت،  51، با پذیری()مسئوليت قدرت. 5

س و بحرانی، پيروزی وی گيری بهينه در مواقع حساتصميمه و تحمل منتقدان، توانایی توج

و دوست داشتنی!  ها، کاریزماتيكر برابر ابرقدرتهای انتخاباتی، ایستادگی ددر مناظره

 و...

خودی خود، ششمين دسته استداللی برای انتخاب را تشكيل ، بههندهیدالیل رأ. 9

ی تبليغات جالب شدن برنامهها به این قرار هستند: مورد از این استدالل 23داد. برخی از می

اميد به تغيير و  ، انتخاب ميان بد و بدتر،از شرایط حاکمی نارضایتتلویزیون کاندیداها، 

 رفع تكليف، و ...ی دادن برایبهبود شرایط، رأ

 گيرینتيجهو بحث 

درگيری، چهار دسته های تحقيق، با تقاطع دادن دو سطح از درگيری با دو نوع نظر به یافته

سوگيری استداللی مبتنی بر مفهوم درگيری در قالب مدلی قوام گرفتند؛ درگيری پيامدی 

 (1درگيری ارزشی پایين )شكل  ی پيامدی پایين، وباال، درگيری ارزشی باال، درگير
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ای که با انتخابات دهندگان بر حسب سطح و نوع درگيرییبنابه فرض، هر گروه از رأ

دادن به نامزد یگيری برای رأمتفاوتی را در پشتيبانی از تصميمخاص و های لدارند، استدال

های فراتر از ویژگیهایی کنند. گرچه فردی ممكن است استداللخود بيان می نظرمورد

یك خانه را مطرح کند، با نظر به نوع و سطح درگيری، نيمرخ وزن استداللی وی همچنان 

را گرداننده چرخ عظيم  جمهورافراد ریيس. این که استتشخيص  و قابلبرجسته 

در قالب کارگزاری  وی رایا  ها بدانند،شاقتصادی، مدیر فرهنگی کشور و پاسدار ارز

اش ارتقای مطالبات معيشتی مردم باشد، سطوح انگيزش برای فرض کنند که وظيفه

 دهندهیو نيمرخ استداللی رأ خوردهپردازش اطالعات و جبهه درگيری در انتخابات رقم 

 سته به طبقه اجتماعی و اقتصادیدهد بنشان می. تجربه متداول نيز شدمشخص 

 متفاوت است.  هدهندیو نيازها، کيفيت و سطح درگيری رأ هادهندگان، هدفیرأ

های تواند برای طراحی پيامهای برخاسته از نوع و شدت درگيری میبندی استداللطبقه

ای مفيد باشد که هدفش راهنمایی و افزایش گرایش مردم به مشارکت در متقاعدگرانه

گرچه،  نماید.گيری ساده و سرراست میاطالعات باال، نتيجهبا توجه به انتخابات است. 

 

استداللی؛ این مدل نیمرخ استداللی افراد را  -مدل درگیری .1شكل 

 دهد.ری نشان میبرحسب سطح و نوع درگی

 متعهدان:سوگيری 

/  جناحیهای تحكيم گرایش

 اعتقادی

 مطالبات فرهنگی

 گشا:سوگيری نياز 

 های مقطعی زودبازدهنامهبر

 مطالبات معيشتی

 

 محور:-سوگيری شخص

/ نامزدشخصی های ویژگی

 دهندهیرأ

 شناختیمطالبات روان

 سوگيری نخبگان:

 های بلندمدت بنيادیبرنامه

 مدنی مطالبات

 

 باال

 پایين

سطح  

 درگيري

 (ORI)پيامدی  (VRI)ارزشی 

 نوع درگيری
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 مطالعه شدهبرازندگی مدل  ،1الزم است با استفاده از تحليل رگرسيون لجستيك چندارزشی

. 2بينی کندتواند سبك و سوگيری استداللی را پيشکه متغير درگيری میشود  هنشان دادو 

کارگيری راهبردهای تبليغاتی ، بهدهییشناسی رفتار رأی ریختاز مزایای کشف الگو

صحبت کردن به زبان  است. دهندگانیهای مختلف رأرای متقاعدکردن گروهمناسب ب

گيری از این مدل، و بهره ه از راهبردهای متقاعدگرانه مبلغان بوده استارمردم همو

استفاده از از این رو،  .استشناختی خودشان ارتباط با مردم به زبان روانمصداقی از 

ملی افزایش انتخابات عمومی را در مشارکت  تواندبرای هر گروه، میراهبردهای مناسب 

تواند می استداللی سوگيری یکشف الگوطور، همينآن بيفزاید.  کيفيتداده و بر 

دهی بيندازد. به این یكر ارتقای سطح رأاندرکاران فرهنگ سياسی را به فمصلحان و دست

افراد را از سطوح پایين زش و تبليغ، سوگيری استداللی وتلف آمخهای ماز راه معنی که

های این یعنی آشنا کردن مردم با مسئوليتدرگيری به سمت درگيری باال سوق داد. 
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