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چکیده
عوامل مؤثر بر سرنوشت یکی ازبراي شناساییالگویی نظريحاضر ارائههدف پژوهش 

رقابت انتخاباتی و پیروزي یک کاندیدا یا کاندیداهاي یک حزب بر رقباي خود با استفاده از 
ر انتخابات ریاست و نظریات آن، دکاندیداهارهیافت بسیج منابع و تعیین نوع منابع در اختیارِ

پژوهشفرضیه اصلی . استجمهوري به صورت خاص و دیگر انتخابات هاي به صورت عام 
عامل پیروزي یا کاندیداهاي یک حزب،در فرایند انتخابات،کاندیدابسیج منابع در اختیارِ«

ابع در اي از نظریات بسیج منالگوي نظري، برساخته. است»ي آن هابر رقبایا کاندیداهاکاندیدا
از روش الگوبراي سنجش اعتبار . انطباق با الزامات و لوازم و فرآیند و شرایط انتخابات است

هاي شهر جامعه آماري شامل اساتید علوم سیاسی دانشگاه. مراجعه به نخبگان استفاده شده است
با وکوکراننفر با روش فرمول140از بین این می باشد که140حدود با جمعیتی،تهران

تعین رابطه بین متغیرهاي براي. مراجعه شده  استهااز آننفر100به مورگان استفاده از جدول
تمام پنج فرضیهو نتایج نشان داد که شدمستقل و وابسته از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

یرهاي مستقل میزان تأثیرگذاري متغ. .دارندنسبتاً معنادارييرابطهفرعی تعیین شده در پژوهش
، Enterاز روش با بهره گیري آزمون رگرسیون چند متغیرهطریق کاربستبر متغیر وابسته از
است که )R=791/0(عددمقدار ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره. تعیین شده است

بیانگر همبستگی شدید و باالتر از متوسطی از واریانس متغیر وابسته، توسط پنج متغیر مستقل
یا احتمال درصد از تغییرپذیري 63یعنی با ورود همۀ متغیرهاي مستقل، حدود . باشدمیتحقیق 

.شودپیروزي یک کاندیدا بر رقباي خود توسط این عوامل تبیین می
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مقدمه
ساالر هاي مردمپدیدارهاي سیاسی بخصوص در نظامتوان جزء تاثیرگذارترینانتخابات را می

ها و ها، تحول در گفتمانمشیها و خطچرخش نخبگان، تغییر در سیاست. محسوب کرد
هاي در نظام. شودهاي سیاسی از جمله تغییرات مشهودي است که با انتخابات مشاهده مینگرش

ها دارد، انتخابات ریاست جمهوري، قشی که قوه مجریه در اینگونه نظامریاستی به دلیل جایگاه و ن
بینی نتایج پیش. همواره از اهمیت وحساسیت بیشتري نسبت به سایر انتخابات برخوردار است

در انتخابات و شخص پیروز هم براي نظام سیاسی و هم براي هواداران کاندیداها و مردم حتی 
ها، مقوله ها و اثرگذاريمجموعه این حساسیت. اهمیت استهاي سیاسی دارايدیگر نظام

شناسی و روانشناسی و دیگر انتخابات را در کانون توجه برخی از پژوهشگران علوم سیاسی، جامعه
.هاي مشابه قرار داده استرشته

مقامات اصلی سیاسی تصديدر نظام جمهوري اسالمی ایران روش و سازوکار انتخابات براي 
مجلس خبرگان رهبري براي نتخابات ریاست جمهوري براي انتخاب رئیس جمهور واشامل

انتخاب رهبر، مجلس شوراي اسالمی براي قانونگذاري، شوراهاي اسالمی شهر و روستا براي 
هاي موجود، انتخابات ریاست از میان انتخابات. نظارت بر امور محلی تعیین و پذیرفته شده است

بودن حوزه انتخابیه و جایگاه و نقش و اختیاراتی که قوه مجریه و جمهوري به دلیل کشوري
شخص رئیس جمهور در مدیریت امور سیاسی کشور دارد، همواره با حساسیت بیشتري نسبت به 

بینی نتیجه انتخابات نه تنها براي کاندیداها و احزاب و پیش. ها همراه بوده استدیگر انتخابات
برآمدن نظام جمهوري . ها بلکه براي قاطبه جامعه داراي اهمیت استهاي سیاسی هوادار آنگروه

انسانی و جهانی، نتیجه انتخابات را براي ،هاي اسالمیاسالمی ایران از یک انقالب مردمی با آرمان
. ها نیز حائز اهمیت ساخته استها و دولتسایر ملت

ها و دهندگان است و انگیزهرايکند تصمیم و رفتار انتخابات را تعیین میآنچه سرانجامِ
هاي اقتصادي، روانی، سیاسی و اجتماعی دهی به زمینههاي مشارکت سیاسی و رفتار رأيرانپیش

منافع خود به ها و افزودن هزینهکاستن ازهاي اقتصادي مردم براي براساس انگیزه. شودمربوط می
دهی آنها کننده رفتار رأيرا عامل تعیینشهروندانهاي روانی روانشناسان ویژگی. دهندرأي می

دارند که آنها را یهاي شخصیتی و روانی گوناگونویژگیشهروندانبه باور آنان،. دانندمی
مشارکت در اثربخشیاطمینان شهروندان از.کندبه مشارکت سیاسی میبی عالقه يمند یا عالقه

نیز یکی از ام سیاسی و عناصر و عملکرد آنبه نظیا اعتماد سیاسیانتخابات بر فرایندهاي سیاسی
، و اجتماعی نیز موقعیتبعداز. . ها استدهی آنیا عوامل دیگر تاثیر گذار بر رفتار رايدالیل
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درآمد،میزان سواد قومیت،مانند جنس، سن،شهروندانهاي فردي و اجتماعیو ویژگیمنزلت
با همه دالیلی که در تائید این عوامل ارائه . آنها استدهی کننده رفتار رأيتعیینو طبقه اجتماعی 

هاي اصلی جریان انتخابات که اقدامات مربوط به کاندیداها است، کمتر مورد شد، یکی از سویه
به عبارت دیگر رفتار سیاسی و مجموعه اقداماتی که کاندیداها در فرایند . بررسی قرارگرفته است

ها دهندگان در راي دادن به آنکننده گرایش رايدهند، تعیینانتخابات و رقابت سیاسی انجام می
هاي انتخاباتی تمهیدات و کاندیداها براي ورود به عرصه انتخابات و رقابت. ها استو یا رقیب آن

سازي و بسیج منابع و تخصیص آن یکی از مهمترین این دهند، آمادهاقدامات متنوعی انجام می
. در پیروزي یا شکست او موثر باشدتواند اقدامات است که می

نظري براي تبیین و توضیح چرایی پیروزي یک الگوییارائه پژوهشهدف اصلی این 
با تاکید بر فاکتور مهم بسیج منابع ایرانکاندیدا بر سایر رقبا در انتخابات ریاست جمهوري

وري در ایران چرا در فرایند رقابت انتخابات ریاست جمه«پرسش اصلی این است که . است
فرضیه مطرح » شود؟انگیز یک کاندیدا بر سایر رقباي خود پیروز میهمواره به صورت شگفت

موفقیت و ناکامی در بسیج منابع عامل پیروزي و یا شکست یک کاندیدا بر «شده این است که 
. »سایر رقبا است

نجام آنچه سرااگر چهشود که از آنجا ناشی میپژوهش ضرورت و اهمیت انجام این 
هاي پژوهشالوصف در ، معدهی استرفتار راي،ي انتخاباتی استهاکننده نتیجه رقابتتعیین

اي  ، مذهبی، و رسانهبیشتر بر عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگیدر باره نتایج انتخاباتموجود
نقش و دهی شهروندان توجه وتاکید شده است تا بر بر شکل گیري و جهت دهی به رفتار راي

.منابع توسط کاندیداهاو تخصیصبسیجآثار 

یشینهپ
ها و مراکز مطالعات در خارج از با وجود مطالعات عمیق و گسترده در برخی از دانشگاه

هاي علمی این بررسی. کشور، مطالعات انتخابات در ایران تقریبا جوان و در ابتداي راه است
گیرد؛ حوزه  عمدتا ذیل رهیافت کلی زیر صورت می

رهیافت فرهنگ سیاسی ) الف
هاي حوزه فرهنگ سیاسی است  این است که، مفروض این رهیافت که متاثر از پژوهش

آن به مثابه یک نمونه مشهود از رفتار سیاسی شهروندان و مراحلانتخابات و مشارکت در فرایندها
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فرهنگ سیاسی . راد استگیري و گرایش سیاسی افدهنده به سمتعوامل شکلو متأثر از علل 
دهی به به رفتار رايدادن به رفتار سیاسی به طور عام وکه در شکلاستیکی از عوامل موثري

رفتار انسان عالوه بر علل فیزیکی و عینی علل و عوامل ذهنی نیز . کندمیآفرینیطور خاص نقش
ها و ا، نمادها، نگرشها، احساسات، باورهاین مجموعه از عوامل که نظامی از ارزش. دارد

هاي مختلف به رفتار فرد معنا، مفهوم و جهت در موقعیتوشودها را شامل میگیريسمت
ها، باورها، آن بخش از ارزش. شودکند، فرهنگ نامیده مین مییگزینش او را تعینوعدهد ومی

ازم آن است و به رفتار ناظر بر امر سیاسی و الزامات و لوکهها، نمادها و احساسات راگیريسمت
فرد یا جمع در حوزه سیاسی و امور مربوط به آن جهت و معنا داده و در قالب الگوي رفتار سیاسی 

هاي فرهنگ سیاسی در تالش). 16:1377قیصري،(شود ، فرهنگ سیاسی نامیده میماند پایدار می
رفتار سیاسی نمود پیدا براي تبیین سطح ذهنیوربایدنیسو آلموندیلگابر، يپاینلوسنظري 

ها، نهادها، عملکردها فرهنگ سیاسی، بر ساخت؛آلموندبه اعتقاد . کرد و به تدریج گسترش یافت
فرهنگ سیاسی در هر . دهدگذارد و آن را تحت تأثیر قرار میو ثبات سیاسی نظام اثر می

هاي گروهی و سه، رسانهپذیري سیاسی و از کانال خانواده، مدراي، از طریق فراگرد جامعهجامعه
معتقدند که ورباو آلموندبه واقع، ). 60: 1377راش، (شود هاي همتا، به نسل جدید منتقل میگروه
چه کند نوع و ماهیت رفتار سیاسی افراد و شهروندانفرهنگ سیاسی است که تعیین میاین 

مشارکتی، اعتراضی، سیاسی منفعالنه، تبعیتی،هايرفتار. هست و یا خواهد بودچگونههست؟
.)36:1381قیصري،(فرهنگ سیاسی ریشه دارند ماهیتشکن و غیره همه درقانونمند، قانون

بودن، هاي فرهنگ سیاسی یعنی انفعالیاست که مختصات و ویژگینکته مهم این
ند به توامی... ها، احساسات و عواطف و بودن و منابع آن یعنی نمادها، ارزشتبعیتی،بودنمشارکتی

مثابه منابع بالقوه و حتی بالفعل در رقابت انتخاباتی مورد توجه و استفاده کاندیداها و یا احزاب رقیب 
فرهنگی ها، احساسات و عواطف، تعصبات و نمادهاي خردهگیري از ارزشبهره. قرار گیرد

.دهندگان از جمله منابع موثر در نتیجه انتخابات استراي

هشناسانجامعهرهیافت)ب
دهی و نوع مشارکت در عرصه انتخابات مربوط به نقش عنصر موثر دیگر در رفتار راي

شناختی تحلیل رفتار انتخاباتی از سوي الگوي اصلی جامعه. هاي اجتماعی استساختارها و وضعیت
میالدي عرضه 40اش در دهه شناس دانشگاه کلمبیا و گروه تحقیقاتیجامعه؛امریکاییپل الزارسفلد

دهندگان بسیار ناچیز آنها در تحقیقات میدانی خود به این نتیجه رسیدند که اثر تبلیغات بر رأي. دش
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دهندگان ندارد و این ساختارها رأيگرایش است و در عمل تبلیغات گسترده احزاب اثرچندانی بر 
. ندکن میها را تعییهاي سیاسی آنگیريهاي اجتماعی افراد و شهروندان است که جهتو وضعیت
ها نسبتاً ثابت و ریشه در محیط خانوادگی، زندگی شغلی و محیط فرهنگی آنان دارد گیرياین جهت

).17- 16: 1377ایوبی، (
اش نشان دادند، که با مطالعه شرایط اجتماعی، اقتصادي و و گروه تحقیقاتیالزارسفلدپل

بینی کرد، زیرا سی آنان را پیشگیري سیاتوان جهتدهنده، به راحتی میفرهنگی افراد رأي
هاي اجتماعی اي مستقیم بین شرایط اجتماعی و گرایش سیاسی افراد وجود دارد و ویژگیرابطه
.هاي سیاسی افراد استکننده ویژگیتعیین

به عنوان مثال این گروه در پژوهش خود نشان دادند که چگونه منزلت اجتماعی ، مالکیت ، 
عمدههاآنبر اساس پژوهش. با گرایش سیاسی افراد ارتباط دارنددارایی و اشتغال و سن 

کمیيوفقط عدهدارندیشها گرابه دموکراتیاسیمذهب و از نظر سکاتولیککارگران
افراد یتگونه اکثرینبه هم.دارندیشگرایخواهاناندکه  به جمهورپروتستانکارگراناز

سیاسیگرایشجامعهطبقهترینپایینخواه و يرجمهویاسیجامعه از نظر سيطبقات باال
).Lazarsfeld & Berelson, 1944: 22-25)دارددموکرات

در این الگو توجه عمده، معطوف به نقش ساختارهاي اجتماعی و تصمیمات فرد است و 
متغیرهایی چون . هاي این روش مورد عنایت قرار گرفته استهاي فردي کمتر در تحلیلانگیزه

آنها با تأکید بر . کننده رأي افراد استب، سن، طبقه اجتماعی و حتّی جغرافیاي محلّی تعیینمذه
هاي نخستین هاي یادگیري بر این اصل کلّی تأکید فراوان دارند که روابط فرد در گروهتئوري

).103: 1378هرمز، (شود گیري روابط سیاسی و اساسی در او میسبب شکل
ها و الگوها طرفدار ژوهشگران رفتار انتخاباتی، بیش از سایر رهیافتاین رهیافت در میان پ

پردازند و استمرار و ثبات هاي فردي کمتر میشناسانه به انگیزههاي جامعهدارد، تحلیل
هاي سیاسی مناطق جغرافیایی مختلف را با استفاده از عواملی که فراتر از فرد است، گرایش

ه ساختار اجتماعی و فرهنگی و بافت اجتماعی و حتی جغرافیایی از این دیدگا. دهندتوضیح می
: 1382ایوبی، (سازند دهند و گرایش خاصی را بر یک منطقه حاکم میدست به دست هم می

شناختی افراد هاي جامعهویژگی،هاي انتخاباتیدر حوزه رقابت). 7: 1378، رضایی و عبدي، 19
ها است، به مثابه منبع موثري است که ي سیاسی آنهاکننده گرایشو اجتماعات که تعیین

ابتناي تبلیغات انتخاباتی و . باشدمیگیري از آن در نتیجه انتخابات بسیار مهم یابی و بهرهدست
گیري از ساختارهاي اجتماعی شعارهاي آن بر مضامین طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی، بهره



)51پیاپی (96تابستان، 21شماره ،ششمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه46

به حمایت از یک کاندیدا و مخالفت با دهندگانقدرت و نفوذ در متمایل ساختن راي
گیري از منابع مذهب همانند نقش روحانیون در حمایت و یا مخالفت در کاندیدایی دیگر، بهره

تواند حتی در فرایند انتخابات تاثیر توجهی به این عوامل میبی. نتیجه انتخابات بسیار موثر است
.منفی بگذارد

عقالییکنشرهیافت) پ
داونز، و کرامر،، یتاسمآدام، الكهابز،، ارسطووهشگران رفتار سیاسی همانند برخی از پژ

رأي دادن به . ها استند که رفتار سیاسی افراد تابع تصمیم فردي آندطور کلی براین اعتقابه
عنوان یکی از نمودهاي رفتار سیاسی افراد، تصمیمی اساساً فردي و مستقل از پایگاه اجتماعی و 

دهندگان دهنده یا رأيهاي اجتماعی، گروهی و حزبی رأيعواطف و وابستگیاحساسات و 
هاي اقتصادي هاي سیاسی همانند گزینشمفروض این رهیافت این است که گزینش. است
خرید، براساس مقایسه قیمت و کیفیت کاالها برايگونه که رفتار افراد در بازارهمان. است

نتخابات، نیز تابعی از نوعی مبادله رأي در برابر دریافت پاسخ ها در ادهی آناست، رفتار رأي
دهندگان در بازار سیاست رأي رأي. بهینه به نیازها و تقاضاها از سوي کاندیداها و احزاب است

گویند ها پاسخ میهاي آندهند که به بهترین روش به درخواستخود را به افراد یا احزابی می
،گونه که در بازارهمان). 25: 1364، کازینو، 69–67: 1365، ، ارسطو161: 1374کتابی، (

هاي مختلف به دنبال یافتن بازار مناسب براي فروش و کنندگان کاالها و خدمات با روشعرضه
تعلقات مذهبی، اجتماعی، و هانظر خریداران با سالیق و عالیق، نیازها و وابستگیجلب

ت به کاالي خود هستند، در بازار سیاست و عرصه جغرافیایی و فرهنگی مختلف و متفاو
ها مختلف به دنبال جلب نظر و کسب آراي تعداد هر انتخابات نیز احزاب و کاندیداها با روش

.انددهندگانچه بیشتري از رأي
این رهیافت، گزینش سیاسی همانند گزینش در بازار، انتخابی عقالنی و تابع محاسبه و در

اندازهایی است که کاندیداها و ها و چشمیده کاالهاي سیاسی یعنی برنامهمقایسه هزینه و فا
رفتار سیاسی جوانان و زنان به عنوان اقشاري . کننداحزاب در بازار رقابت انتخاباتی عرضه می

اند، بیش از دیگر اقشار متأثر از این الگوي رفتاري دهی برخوردار شدهکه به تازگی از حق رأي
. است

ها در بازار دهندگان به طور کلی و برحسب نیازها و خواستهاین رویکرد، رأيبراساس 
:زیر هستندانتخابات به دنبال کسب منافع
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همانند؛ حفظ و ارتقاي قدرت خرید، اشتغال، مسکن، استفاده از (منافع اقتصادي - 
؛...)ها و مؤسسات دولتی و هاي موجود در سازمانفرصت

رسی آزاد به جریان اطّالعات، آزادي در تولید و مصرف محصوالت دست(منافع فرهنگی - 
؛)فرهنگی

ها، تجلّی خواست خود جستجوي منافع خود با استفاده از احزاب و گروه(منافع سیاسی - 
).هاي دموکراتیک در ساختار قدرتبه شیوه

بر رقابت دهی، آنچه در حکم منابع تاثیرگذار براساس تبیین این دیدگاه از رفتار رأي
گیري دهندگان است که بسیج و بهرهي رأي»هاخواسته«و » نیازها«تواند موثر باشد، انتخاباتی می

تواند در زمره بنابراین آنچه از این رهیافت می. آفرین استآن در نتیجه نهایی انتخابات نقشاز
هاي افراد است که خواستهنیازها و ،منابع قابل بسیج در انتخابات مورد توجه قرار گیرد، تقاضاها

در ازاي برآورده شدن آن حاضر به مبادله رأي خود با کاندیدا یا حزبی هستند که برنامه 
الگوهاي رفتار . گذاردمتناسب و تعهد عملی الزم را براي اجراي برنامه به نمایش گذاشته یا می

ت که با اندکی تفاوت هاي نوعی اسدهی همانند دیگر الگوهاي رفتار سیاسی داراي ویژگیرأي
شود اما با وجود این، انتخابات در هاي انتخاباتی مشاهده مینظامهاي انتخاباتی در همهدر رقابت

،هاي سیاسی هاي موجود در ماهیت نظامتفاوت. اي استهاي سیاسی شدیداً زمینهزمره پدیده
ها، ها، وضعیتازها، خواستههاي موجود در نینظام انتخابات و تفاوتورژیم سیاسی،ساختار
دهندگان، نوع منابع و اولویت اثرگذاري آن در انتخابات، نتیجه را از هاي رأيها و آرمانارزش

. کندیک نظام سیاسی به نظامی دیگر و از یک انتخابات به انتخاباتی دیگر متفاوت می
لیل رفتار راي دهی و دهد که تحبررسی سوابق مطالعات انتخابات در ایران نشان می

ها در انتخابات موثر است بیش از عنصر عواملی که بر رفتار راي دهندگان و میزان مشارکت آن
ها مستقیما به انتخابات برخی از پژوهش. ها و اقدامات او مورد توجه بوده استکاندیدا و توانایی

ل رفتار راي دهندگان به تحلی» مشارکت سیاسی«و برخی به صورت غیر مستقیم و ذیل عنوان 
.اندپرداخته

هاي نظري رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوري بنیان«در پژوهش؛) 1388(علی دارابی 
هاي مختلف تالش کرده تا قالبی نظري براي ، با بررسی و تلفیق امکانات نظري رهیافت»اسالمی

از منظر این . اي است، پیشنهاد کندتبیین رفتار انتخاباتی ایرانیان،  رفتاري که ماهیتا زمینه
، عناصري »تعامالت سابق مردم با نامزدها«، »اتفاقات و تجربیات قبلی«پژوهش عواملی همچون؛

ارتباطات میان «، )اعتمادي سیاسی، توهم توطئهخلقیات ایرانیان، بی(» فرهنگ سیاسی«از 
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هاي مذهبی و کایا، کانونها، تها،حسینهمساجد، هیات(»هاي تجمعات مذهبیمکان«، »فردي
و » نهادهاي غیر دولتی«، »هاي مرجع سیاسیگروه«، »هاي سیاسیاحزاب وتشکل«، )فرهنگی

29: 1388دارابی، (تعیین کننده رفتار راي دهی شهروندان در ایران است » هامطبوعات ورسانه«
).219: 1392و عنایتی شبکالیی ، 

پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و در )1391(و همکارانزاده امام جمعه
نفر از 188نمونه آماري این پژوهش . اندمشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخته

ابعاد برخی ازکه بیندهدنشان میاین پژوهشنتایج. .بوده استدانشجویان دانشگاه اصفهان
متعارفو میزان مشارکت سیاسیياحساس محرومیت نسبی همانند محرومیت اقتصاد

ندارد، اما میان سایر ابعاد محرومیت نسبی همانند دانشجویان همبستگی معناداري وجود
محرومیت فرهنگی و محرومیت سیاسی با میزان مشارکت متعارف سیاسی دانشجویان رابطه 

شد، میزان معنادار منفی وجود دارد و هرچه میزان احساس محرومیت در این ابعاد بیشتر با
در پژوهشی دیگر از .)59-56:1391امام جمعه زاده و همکاران،. (یابدمشارکت کاهش می

بررسی نقش ابعاد ساختاري و «همین محقق به همراه دو تن از دانشجویان دکتري با موضوع
مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه (ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی 

هاي مشارکت سیاسی اند تا ارتباط میان ابعاد سرمایه اجتماعی و وضعیتش کرده، تال»)اصفهان
هاي این یافته. همچون بی تفاوتی سیاسی و مشارکت سیاسی رسمی و مشارکت فعاالنه بسنجند

دهد که سرمایه اجتماعی ارتباطی به نسبت دیگر ابعاد سرمایه اجتماعی، اثر پژوهش نشان می
).  169-173: 1393امام جمعه زاده و همکاران،(رکت سیاسی دارد بیشتري بر میزان مشا

نفر از جامعه آماري تهرانیان باالي 430با حجم نمونهدر پژوهشی)1384(پناهی و عالیزاده 
.اندبه بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی پرداختهسال 19

که وسایل ارتباط جمعی در بلند مدت و به طور دهدمیپژوهشی آنان نشان هايیافته
سیاسی بر هايغیرمستقیم، از طریق عواملی همچون فرهنگ سیاسی، اثربخشی سیاسی و انگیزه

اي وسایل ارتباط جمعی اما با افزایش سطح مصرف رسانه.گذارندمیمشارکت سیاسی تأثیر 
، )ايهاي ماهوارهشبکه(اي خارجی سانهداخلی، میزان مشارکت افزایش و با افزایش مصرف ر

ها بسیار نکته دیگر در این پژوهش این است که نقش روزنامه. یابدمیزان مشارکت کاهش می
بیش از تلویزیون و رادیوهاي داخلی در دوره زمانی پژوهش در مشارکت سیاسی موثر بوده 

).1010،109،121،126: 1384پناهی و عالیزاده، (است
هايدر پژوهشی به بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه)1391(و ابوترابی زارچیجهانگیري 
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نمونه آماري پژوهش . اندهاي فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز پرداختهجمعی بر مؤلّفه
رسانه هاي بین استفاده ازهاي پژوهشیافته.استنفر از دانشجویان دانشگاه شیراز430شاملآنان

با...)،کتاب ،عکس و فیلم وروزنامه، مجله،ماهواره، تلویزیون داخلیورادیو(معیج
، و متغیر دینداري سیاسیو دانشاحساسات،، باورها هاارزششامل  ؛سیاسی فرهنگهايمؤلّفه

باور به خدا،اعتقاد به روح، قیامت و وحی در بعد اعتقادي و پایبندي به شرعیات و عبادات در بعد (
رابطه مثبت ) در بعد عاطفی... ناسکی و احساس پشیمانی از گناه و احساس آرامش در عبادت و م

.رابطه منفی معنادار وجود داردو میزان استفاده از اینترنت و ماهوارهها مؤلّفهاینبینو معنادار
وضعیت دینداري وو تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی ايبه بررسی متغیر منابع رسانهتنها پژوهشاین 

در پژوهشی دیگر ). 107- 105: 1391جهانگیري و ابوترابی زارچی،(دانشجویان پرداخته است
به این نتیجه » رفتار انتخاباتی«بر » دینداري«با بررسی تاثیر ) 1394(سادات کشاورز و همکاران 

سیاسی محافظه هاي اند که میان دینداري قوي با مشارکت باال وگرایش به احزاب و جناحرسیده
هاي سیاسی لیبرال کار و میان دینداري ضعیف و و مشارکت پایین و گرایش به احزاب و جناح

سال در شهر اصفهان و 18جامعه آماري این پژوهش شهروندان باالي . رابطه معنا وجود دارد
) 36،17: 1394سادات کشاورز و همکاران، (نفر بوده است 384حجم نمونه آن 

رضایی و و ) 1392(ذوالقدر، )1392(رحمتیو بهنوئی گدنه،)1392(کارانهرسیج و هم
هاي هاي جمعی و رسانهتأثیرات مصرف رسانههایی به بررسی در پژوهش، )1392(همکاران

و شهروندان تهران را بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان مجازي بویژه اینترنت را 
اند که میان بعد کاربري علمی و همکاران در پژوهش خود نشان دادههرسیج و . اندکردهبررسی 

اثر بخشی درونی و «، »آگاهی سیاسی«خبري اینترنت با برخی از ابعاد مشارکت سیاسی همانند 
کلیه دانشجویان جامعه آماري این پژوهشرابطه معنادار وجود دارد» بحث سیاسی«و » بیرونی

147شامل حجم نمونهاین پژوهش . ا و مقاطع تحصیلی بوده استهدانشگاه اصفهان در تمام رشته
- رسانهیرحمتو گدنهیبهنوئموضوع پژوهش ). 219- 222- :1392هرسیج وهمکاران،(باشد مینفر 

. شودهاي داخلی و خارجی نیز میهاي جمعی اعم ازداخلی و خارجی و شامل اینترنت و خبرگزاري
نفر بوده که به صورت 280دانشگاه اصفهان و حجم نمونه آن جامعه آماري پژوهش نیز دانشجویان 

اي هاي این پژوهش نشان از همبستگی معنادار قوي میان مصرف رسانهیافته.اندتصادفی انتخاب شده
هايپژوهشنتایجبا«و مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات دارد و به گفته این دو پژوهشگر

عالیزادهوپناهیجهانگیري،وفیروزجائیانهمکاران،وهرسیجزارچی،ابوترابیوجهانگیري
در پژوهش ذوالقدر بیشتر بر رابطه ). 36،42،46: 1392بهنوئی گدنه و رحمتی،(» داردهمخوانی
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هاي خبري داخلی و اي اینترنت همچون سایتهاي مجازي بویژه امکانات رسانهمصرف رسانه
نفر از شهروندان 1000حجم نمونه این پژوهش . شده استهاي اینترنتی تاکید خارجی و وبالگ
هاي پژوهش حاکی از رابطه معنادار میان مصرف این نوع از رسانه و مشارکت تهرانی بوده و یافته

در پژوهش ). 131- 142:  1392ذوالقدر،(سیاسی در ابعاد مختلف و از جمله در انتخابات است 
با مشارکت سیاسی انتخاباتی شهروندان یعنی شرکت در ايرضایی و همکاران رابطه مصرف رسانه

اسالمی را شوراهايورهبريخبرگانمجلساسالمی،شورايمجلسجمهوري،انتخابات ریاست
نفر 400سال شهر همدان و حجم نمونه حدود 18جامعه آماري شهروندان باالي . اندبررسی کرده

و ...) سن ، جنس، درآمد و (اي متغیرهاي زمینهدهد که، میانهاي پژوهش نشان مییافته. بوده
اي اعم از داخلی و خارجی رابطه معنا دار وجود دارد و با افزایش میزان استفاده از متغیرمصرف رسانه

هاي خارجی میزان هاي داخلی مشارکت در انتخابات افزایش و با افزایش مصرف رسانهرسانه
). 129،130،117: 1392یی و همکاران،رضا(یابد مشارکت در انتخابات کاهش می

نفري از جامعه آماري دانشجویان 287اي در پژوهشی با نمونه) 1396(شهرام نیا و همکاران 
، را بررسی »)رفتار انتخاباتی(هاي اجتماعی بر مشارکت سیاسی شبکه«دانشگاه مازندران، تاثیر 

هاي مجازي و رفتار تفاده از شبکهدهند که رابطه همبستگی معنا دار بین اسکرده و نشان می
ولی به . ها بیشترین میزان را داردبا این حال رفتار تماشاگرانه در شبکه.انتخاباتی وجود دارد

یابد، گرایش به مشارکت در انتخابات نیز میزانی که سرمایه اجتماعی افراد در شبکه افزایش می
).30، 26، 1396نیا و همکاران، شهرام(یابد افزایش می

، رسانه و انگاريسازه«؛در پژوهشی به بررسی موضوع)1388(و عسگریاناالسالمیشیخ
فرضیه این پژوهش این است که؛ رفتار انتخاباتی مردم در . اندپرداخته»رفتار انتخاباتی در ایران

اي هنگرش«و » هویت«است و رسانه ها از طریق شکل دهی به » عقالنیت محدود«ایران مبتنی بر 
در این پژوهش نتیجه . گذارندنقش اثر می» رفتار انتخاباتی مردم و نخبگان«بر » فردي و جمعی

مختلف جامعه براي مشارکت هاي رسانه ملی با ترغیب و ایجاد انگیزه در گروه«گرفته شده که؛ 
تفاوت که یا - اقلیت خاموش و بی- نظیر اکثریتهاییدر انتخابات، به خصوص تشویق گروه

انتخابات و سیاست براي آنان مهم نیست یا عموماً افرادي هستند که اندیشه و دیدگاه مستقلی از 
و باید آگاهی و دلواپسی نسبت به تواند، میکنندندارند و از افکار دیگران تبعیت میهارسانه

یخ ش(» واداردمسائل جامعه را در آنان پدید آورد و به مشارکت در تعیین سرنوشت خود
).1االسالمی و عسگریان،

موضوع انتخابات در نظام جمهوري اسالمی و بررسی نقش )1388(اسماعیلی و موحدیان
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نظام درکهاندآنان در این بررسی دریافته. اندرسانه ملی در آن را مورد بررسی قرار داده
در هاجایگاه رسانهاست، یدینهاي آموزهمبتنی بر و نظامی مردم ساالرکهجمهوري اسالمی،

مضاعف و تعیین یتحقق مشارکت سیاسی به صورت عام و رسانه ملی به صورت خاص، اهمیت
).187-186: 1388اسماعیلی، (دارد کننده

ها پژوهانه نقش رسانه، به بررسی آینده)1396(در پژوهشی دیگر رهبر قاضی و همکاران 
در ،يمجازيهاوشبکهی نترنتیايخبريهاسایتشامل روزنامه، مطبوعات، تلویزیون، ماهواره،

جامعه آماري این پژوهش را شهروندان شهر . اندپرداخته1396انتخابات ریاست جمهوري سال 
-اي، شبکههاي ماهوارهنتایج از تاثیر شبکه. نفري شکل داده است350اي اصفهان با حجم نمونه

رد و مطبوعات و تلویزیون اثر چشمگیري هاي خبري اینترنتی حکایت داهاي مجازي و سایت
هایی است این پژوهش گرچه در نوع خود جزء معدود پژوهش. بر مشارکت در انتخابات ندارند

رهبر قاضی وهمکاران، (که به صورت خاص بر انتخابات ریاست جمهوري متمرکز شده است 
1396 :،117،129-131.(

بررسی تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی در پژوهشی به) 1387(فیروزجائیان و جهانگیري 
ها نشان یافته.انداقدام کردهنفر 379و حجم 26930با جامعه آماري دانشجویان دانشگاه تهران 

متغیر «و » وضعیت اقتصادي«، »پذیري سیاسیجامعه«سه متغیر اصلی پژوهش؛ که بیندهدمی
پذیري بیش از در این میان نقش متغیر جامعه. داردرابطه معنادار وجود» مشارکت سیاسی«با » جمعیتی

: 1378فیروزجائیان و جهانگیري، (دو متغیر دیگر در مشارکت سیاسی حائز اهمیت است 
98،99،100 .(

ي انتخابات ها در حوزهپژوهشدهد که در بیشتر بررسی سوابق پژوهشی موجود نشان می
ندان و عوامل موثر بر کاهش ویا افزایش آن است و بیشتر تاکید وتوجه بر رفتار انتخاباتی شهرو

به نقش کاندیدا و عنصر بسیج منابع به عنوان یک متغیر موثر در نتیجه انتخابات توجهی معطوف 
.نشده است

بر رقباي خود در هااکاندیدی ازبسیج منابع و امکانات و تأثیر آن بر پیروزي یکحال اینکه، 
اهمیت توجه به این متغیر از این .توان از اهمیت آن غافل ماندانتخابات موضوعی است که نمی

جهت است که در انتخابات ریاست جمهوري در ایران با وجود تعلقات حزبی و جناحی 
کوشند تا تصویري غیر حزبی و فراجناحی از خود به جامعه هدف ارائه سیاسی، کاندیداها می

ی غیر دینی نیز ظاهر شده است و نقش و وزن هاي حزباي که حتی در دموکراسیپدیده. دهند
ي انتخابات افزایش داده و تحلیلی متغیر کاندیدا و مسائل مرتبط با آن را در تبیین پدیده
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در » جان مک کین«اي که در امریکا با رویه. مبارزات انتخاباتی را نامزد محور ساخته است
). 254: 1392هایس،(مپ به اوج خود رسید آغاز و در انتخابات اخیر با ترا2000انتخابات سال 

ها براي موفقیت به دسترسی به امکانات و از سوي دیگر در انتخابات نیز همانند دیگر پروژه
مشارکت در انتخابات بدون دسترسی و توان بسیج منابع مربوط، . منابع و بسیج آن نیاز است

روزي در انتخابات بدون تمهید تصور پی. اي به جز آزمودن بخت و اقبال نخواهد بودنتیجه
این پژوهش در راستاي گشودن افق جدیدي در از این رو. مقدمات و منابع تحقق یافتنی نیست

ي از طریق ارائهنتیجه انتخاباتو نقش آن»بسیج منابع«مطالعات مربوط به انتخابات بر موضوع 
زي براي پیروزي در آن  الگویی نظري براي تبیین انتخابات و وهمچنین طراحی برنامه ری

گیرد وسپس سازه درادامه ابتدا مفاهیم کلیدي پژوهش مورد بررسی قرار می.متمرکز شده است
.شودنظري وعناصر الگو تبیین و چگونگی اعتبار سنجی ونتایج آن تشریح می

یممفاه
یجبس

ریانپور، منوچهر، آ(رود در لغت به معناي لشکرانگیزي و بسیج به کار میMobilizationواژه 
بسیج در اصطالح یکی از عناصر اصلی و ممیزه پدیده انقالب است که به مهیا .)490: 1385

کردتوان عمل افرادي تعریف عمل جمعی را می. شودها براي عمل جمعی معنا مینمودن گروه
ی است که به هایبسیج، شامل شیوه. کنندشان فعالیت میکه با یکدیگر براي تعقیب منافع مشترك

دست عمل جمعی به ساختنپذیرها یک گروه، کنترل منابع کافی را براي امکانوسیله آن
ها و تجهیزات نظامی گونه منابع شامل ذخایر کاالهاي مادي، حمایت سیاسی یا سالحاین. آوردمی

که با هدف نامیمهایی میبسیج را مجموعه تالش.)671: 1381گیدنز، آنتونی، (و اطالعات است 
.گیرد، صورت میشدهتعیینسازي براي یک اقدام یا اجراي یک هدف از پیشآماده

منابعیجمنابع و بس
در معنایی . منابع از نظر لغوي جمع منبع و منبع به معنی سرچشمه و محل برآمدن چیزي است

... اطالعات و ، ولهمانند کاال، پ» هر چیزي که قابل انتقال از فردي به فردي باشد«کلی منبع 
هر چیزي که براي «توان اما در عمل منبع را می.)foa & foa, 2012: 16(تعریف شده است

رسیدن به هدفی یا انجام فعلی، در اختیار داشتن آن الزم است و بدون دستیابی به آن نتوان فعل 
رت بالفعل منبع یا به صو. تعریف کرد» مورد نظر را محقق و به هدف مورد نظر دست یافت
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و سپس شدهاست که قابلیت کاربست دارد و یا به صورت بالقوه است که ابتدا باید بالفعل 
و عینی یافتهیعنی آنچه تعین» استعداد«و » ظرفیت«منبع را به رواز این. مورد استفاده قرار گیرد

ر لغوي به معنی بسیج نیز از نظ. توان تقسیم کرداست، مینیافتهاست و آنچه بالقوه و تعین
براي انجام فعل و یا شدن به کار رفته است و در عمل آماده... و ، تجهیزسازيآمادهشدن، آماده

توانایی «از بسیج منابع نیز تعاریف مختلفی بنا به منظورهاي متفاوت ارائه شده است؛ . امري است
تحصیل پول، «یا»نظرتحصیل منابع و به تحرك وا داشتن مردم در جهت اجراي اهداف مورد

بسیج منابع را به این نوشتار؛در .»ها، جلب توجه متحدان در قدرتحامیان، جلب توجه رسانه
- سازي امکاناتمجموعه تمهدیدات و اقداماتی که براي شناسایی، گردآوري و آماده«

» ردگیالزم براي رسیدن به یک هدف یا انجام یک کار صورت می-ها و استعدادهايظرفیت
چه مشارکت ؛ضرورت بسیج منابع در همه اشکال کنش اعم از فردي و جمعی. کنیممیتعریف 

هاي اجتماعی، از این ضرورت منشاء سیاسی و رأي دادن باشد و چه مشارکت در جنبش
از سوي دیگر . شودپذیر نمیگیرد که هیچ اقدامی بدون دسترسی به منابع مورد نیاز امکانمی

هاي مختلف و دور از هم وجود بسیاري از منابع در مکان. ره در دسترس نیستندمنابع نیز هموا
برخی از منابع جنبه استعدادي داشته و در وضعیت بالقوه هستند و . شوندتجمیعدارند که باید 

برخی از منابع سازمان نیافته است که . شوندالزم است به فعلیت درآمده و قابل استفاده و کاربرد 
چرا که نیزي هست،بسیج منابع البته نوعی هنر. شوندگیريو قالبیافتهسازمانالزم است 

و تجمیع منابع گوناگون و نامتجانس به اندهمانطور که مذکور شد منابع متنوع و نامتجانس
نحوي که به تزاحم و  اختالل در امور و نتیجه کار منجر نشود، به چییزي بیش از دانش و تجربه 

. نیاز دارد 
هاي فردي و اجتماعی به تدریج به رهیافتی شکل توجه به موضوع امکانات در تحقق کنش

در مطالعات 1هاي بسیج منابعرهیافت و نظریه.شهرت یافته است» منابعبسیج «داده است که به 
این . هاي اجتماعی به کار بسته شدهاي فردي و سازمان جنبشاجتماعی، براي تحلیل انتخاب

هاي اجتماعی  متمرکز بوددر جنبش»حمایت اجتماعی«پژوهش در موضوعدر ابتدا بررهیافت 
بایست بسیج منابعی که میمتغیرهایی همچون انواع مختلف به دنبال آزمون براي این هدف  و 

هاي بیرونی ها به حمایتها، وابستگی جنبشهاي اجتماعی با دیگر گروه، ارتباطات جنبششوند
ها در افراد و گروهسازيهایی که مقامات براي کنترل یا ادغام و همراهتاکتیکبراي موفقیت و

).Mac Catrthy & Zald, 1997, 1213(بود »بستندها به کار میبدنه جنبش

1. Resource Mobilization.
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از جمله 5جرالد مارول، 4یورپم اول، 3گمسانیلیامو، 2یلیچارلز ت، 1اوبرشالیتونآن
به طور کلی در . اندو ارائه نظریه در این مقوله پرداختهسازي پژوهشگرانی هستند که به مفهوم

آغاز یلیچارلز تکه با » 6فرایند سیاسی«مقوله بسیج منابع در موضوعات اجتماعی دو رهیافت 
/ سازمانی«شود و نسل دوم که رهیافتی هاي بسیج منابع شناخته میشود و به نسل اول نظریهمی

& Mc Carthy(دارد ،شودآغاز میزالدویمک کارتبا در تبیین موضوع » 7گذارانهسرمایه

Zald, 2006: 534 .(هاي مطابق بررسی مک کارتی و زالد  اگر چه عمده موضوعات در پژوهش
ها همانند شناختی و سیاسی بوده اما در دیگر حوزهموضوعات جامعهمربوط بهبسیج منابع 

، مطالعات جنسیت به این نظریه توجه محیطیبهداشت عمومی، منابع طبیعی، مطالعات زیست
حوزه دیگر بسیج منابع در مدیریت بحران .)Mc Carthy and & Zald, 2006: 534(شده است 

بخصوص در شرایط اضطرار همانند وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی همانند وقوع زلزله، طوفان، 
که روي این نظریه کار اکنون کسانی. باشدمیهاي گسترده و مهیب سوزيخشکسالی، آتش

چالش کشیدن رویدادها و مسائل هاي جمعی و به اي فزاینده به ایجاد هویتگونهکنند بهمی
.)130: 1380نش،(دهند اجتماعی توجه نشان می

منابع را شامل؛ دانش، پول، رسانه، کار، ،هاي اجتماعی، نظریه بسیجدر مورد جنبش
برداري از اعتراضات و حمایت درونی و بیرونی از نخبگان قدرتمند، بهرههمبستگی، مشروعیت، 

کارگران و سایر از سوي احساسات و عواطف منفی در مورد فساد سیاسی و تغییرات اقتصادي 
در ). Ivarsflaten, 2014: 4, Pontusson & Rueda, 2010: 681(داند دهندگان کم درآمد میراي

براي پیروزي در انتخابات الزم منبع یا منابعیی این است که چگونهموضوع انتخابات نکته اساس
است؟

انتخابات
در فرهنگ لغت حقوقی . استکردن انتخابات در لغت به معنی برگزیدن و گزینش

. تعریف شده است،»فرآیند گزینش عضوي از هیئت تقنینی از طریق رأي«انتخابات، آکسفورد
مجموعه عملیاتی که در جهت گزینش فرمانروایان یا «خابات را برخی از حقوقدانان اساسی انت

فنون «به مثابه این تدابیر. اندتعریف کرده»شدهتدبیر،تعیین ناظرانی براي مهار کردن قدرت
1. Anthony (Tony) Oberschall.
2. Charles Tilly.
3. William Gamson.
4. Pamela (pam) Oliver.
5 .Gerald Marwell.
6. Political Process.
7. Entrepreneurial/Organizational Approach
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.است»گزینش نمایندگان به عنوان ابزاري براي اعمال ارادة شهروندان در ادارة کشور
یا شهرونداناعمال حق حاکمیت «هاي کی از روشیبهتر است انتخابات رارو از این

خواه خصوصی و خواه عمومی بدانیم که گاه به صورت ،اصحاب رأي در سرنوشت آنها
یابد و گاه به شکل رفراندوم که ناظر به رد یا قبول امري در عرصه گزینش نمایندگان ظهور می

.)13: 1394قیصري و همکاران، (»عمومی است
از دیگر اشکال و سازوکارهاي مشارکت سیاسی شهروندان بارز و قابل بیش انتخابات

ها عالوه بر اینکه انتخابات روش و ساالريدر مردم). 20: 1388دارابی، (گیري استاندازه
هاي سنجش میزان موفقیت در تحقق یابی به مقامات سیاسی است، از شاخصفرایند، دست

شناختی، انتخابات پدیداري جامعهدیدگاهاما از . ز هستهاي مردمساالرانه نیپاسداري از ارزش
موفقیت در . هاي فردي و جمعی در آن تابع قواعدي استرقابتی و جمعی است که کنش

ها یا منابعو ظرفیتگونه از رقابت الزامات و لوازمی دارد که بسیج و تخصیص امکاناتاین
مجموعه اقداماتی است که منابع مورد نیاز بسیج منابع در انتخابات شامل . ها استیکی از آن

این منابع همانند از برخی . شودبراي مشارکت در فرایند انتخابات و موفقیت در آن را شامل می
برخی دیگر همانند پول و سرمایه ماهیتاً مادي و برخی ،انسانییماهیت،نیروي کار و هواداران

.دارندآورانه فنیها و تبلیغات ماهیتهمانند رسانه

یینو مدل تبیهظرن
با الهام از نظریات رفتار راي دهی و پیروزي در رقابت انتخاباتیبرمنابع موثر نوشتاردر این 

- 4اي، منابع رسانه- 3منابع فرهنگی، - 2منابع سیاسی، -1در پنج مقوله؛ نظریات بسیج منابع
ن منابع با توجه به ماهیت و مختصات ای.شده استبنديمنابع اجتماعی دسته- 5منابع اقتصادي و 

ها در انتخابات هاي حامی آنتبلیغات انتخاباتی و رفتار کاندیداها، هواداران و احزاب و جناح
.شناسایی و مبناي پرسشنامه پژوهش قرار گرفتند) 1392خرداد ماه24(ریاست جمهوري یازدهم

. حی و تدوین شده استبراي دستیابی به هدف، مدلی نظري با پنج فرضیه فرعی طرا
مأخوذ از نظریات مربوطه ابعاد موضوع را در منابع سیاسی، منابع فرهنگی، منابع ، فرضیات

الگوي براي ارزیابی توانایی تبیینی . دهدها، منابع اقتصادي و منابع اجتماعی پوشش میرسانه
ایی صوري به پرسش طراحی شده و براي رو33اي محقق ساخته شامل ، پرسشنامهارائه شده

کرونباخيآلفاتأیید اساتید و نخبگان و براي پایایی و اعتبار سؤاالت پرسشنامه براساس فرمول 
هاي مستقر مجموعه اساتید علوم سیاسی دانشگاه؛جامعه آماري پژوهش. اعتبارسنجی شده است
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.شوندینفر را شامل م140در شهر تهران در نظر گرفته شده است که مجموعاً جمعیتی حدود 
نفر از اساتید بصورت 100از میان این جامعه، مورگانجدول وکوکرانبا استفاده از فرمول 

براي تجزیه و . انجام شدتکمیل پرسشنامه با روش مراجعه حضوري وشدندخابتنمونه ان
ده چند متغیره استفایونرگرسو یرسونپهاي همبستگی ، وآزمونSPSSافزار ها از نرمتحلیل داده
. شده است

از آزمون همبستگی پیرسون براي تعیین ارتباط متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته و براي 
سنجش میزان تأثیرگذاري متغیرهاي مستقل بر وابسته از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده 

.شده است

سیاسیمنابع
؛هاي سیاسیهاي احزاب و تشکلظرفیت*
؛برجسته سیاسیهايهاي شخصیتظرفیت*
اسالمی ملی و در این پژوهش آرمان هايهايها و ایدئولوژي و آرمانهاي ارزشظرفیت*

ساالري دینی، حاکمیت حاکمیت ملی، مردمطلبی، نفی سلطه بیگانه،شامل استقالل(ـ انقالبی 
؛)هاي دینیارزش
؛هاي مدنیزاديهاي سیاسی همانند گفتمان حقوق شهروندي و آهاي گفتمانظرفیت*
؛)زداییخواهی، حمایت از مستضعف، محرومیتمثل عدالت(هاي اجتماعی هاي ایدهظرفیت*
تحریم، جنگ، فساد، تمرکزگرایی، ناهمگونی توسعه و (هاي معضالت سیاسیظرفیت*

؛...)

یمنابع فرهنگ
؛هاي دانشگاهیان و نخبگان علمیظرفیت*

؛ان حوزه علمیههاي روحانیون و استادظرفیت* 
؛هاي مقدس دینیهاي نمادها و شخصیتظرفیت*
؛)کلید و بقیه مواردپرچم،شامل رنگ و(هاي نمادها ظرفیت*
گرایی، تجمل و اسراف، تغییرنظام ارزشی خانواده و غرب(ظرفیت معضالت فرهنگی *

....)اجتماع و 
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هامنابع رسانه
؛ايهاي ماهوارههاي تلویزیونظرفیت*
؛هاي اینترنتظرفیت*
؛هاي ارتباطی همانند موبایلآوريهاي فنظرفیت*
؛هاي اجتماعی هاي شبکهظرفیت*
؛هاي دیداري وشنیداري و مکتوب خارجیهاي رسانهظرفیت*
؛هایدیداري و شنیداري داخلی همانند صدا وسیمارسانههايظرفیت*
؛ي ملی و محلیهاهاي روزنامهظرفیت*
؛هاي اهل قلم و تحلیلگران و نویسندگان مطبوعاتظرفیت*
جرائم سایبري، تهدیدات فضاي خصوصی، تهدیدات (اي هاي معضالت رسانهظرفیت*

....)اخالقی و 

یمنابع اجتماع
؛هاي ورزشکارانظرفیت*
؛هاي هنرمندانظرفیت*
؛هاي مذهبی و اقوامهاي خرده فرهنگی همانند اقلیتظرفیت*
؛هاي نخبگیهاي مرجع و کانونهاي گروهظرفیت*
؛ها و هنجارهاي اجتماعیهاي اخالق عمومی، ارزشظرفیت*
؛)منزلتمثل اشتغال، رفاه، (هاي نیازهاي اجتماعی ظرفیت*
.)نشینی، جرائم اجتماعیاعتیاد، حاشیه(هاي معضالت اجتماعی ظرفیت*

يمنابع اقتصاد
؛)گراییمثل مبارزه با فساد و تبعیض و تجمل(هاي اقتصادي ا و ارزشههاي آرمانظرفیت*

؛...)بهبود وضع اقتصادي، رفاه و سالمت و (هاي امیدآفرینی اقتصادي ظرفیت* 
؛)مثل اشتغال و امنیت اقتصادي(هاي نیازهاي اقتصادي ظرفیت*

قعی، اقتصاد مقاومتی و سازي وامثل خصوصی(هاي اعالنی کالن اقتصادي هاي برنامهظرفیت* 
؛)هاي کلی نظامسیاست
؛)تورم، رکود و بیکاري(هاي معضالت اقتصادي ظرفیت*
.هاي انتخاباتیمیتینگبرگزاري همایش و*
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باشد به هاي تحقیق مینظري تحقیق که به صورت خالصه و الهام از نظریهالگويدر ادامه
:شودارائه مینموداري صورت 

یقمدل نظري تحق
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روش تحقیق
ها از از روش میدانی مراجعه به نخبگان و کسب نظر آنالگوي نظريبراي اعتبارسنجی این

هاي شهر تهران، جامعۀ اساتید رشته علوم سیاسی دانشگاه. گیري شده استطریق پرسشنامه بهره
با در برآورد حجم نمونه در این پژوهش،. دهندگی پژوهش حاضر را تشکیل میبآماري نخ

.نفر محاسبه شده است100جدول مورگان حجم نمونه آماري استفاده از فرمول کوکران و
ه وآوري نظرات اساتید در نظر گرفته شدترین ابزار براي گردبه عنوان مناسب1پرسشنامه

) روش مجموع نمرات(به منظور تنظیم و آرایش آن، از طیف لیکرت این ابزار وتهیۀ براي
مشخص و براي ) مراجعه به اساتید(2اعتبار ابزار این پژوهش از طریق اعتبار صوري. استفاده شد

استفاده شد که )درصد برآورد شد87آلفاي کل سؤاالت حدود (پایایی آن از آلفاي کرونباخ 
.گر قابلیت ثبات سؤاالت و انسجام درونی قابل قبول استنشان

با متغیر وابسته از آزمون همبستگی پیرسون در نهایت جهت شناسایی رابطه متغیرهاي مستقل 
چند متغیره جهت سنجش میزان تأثیرگذاري متغیرهاي مستقل بر 3استفاده و از آزمون رگرسیون

.بر متغیر وابسته سود برده شد

هابودن توزیع دادهآزمون نرمال
هاي یک متغیر کمی از آزمون جهت بررسی ادعاي مطرح شده در مورد توزیع داده

در این آزمون، فرض صفر، ادعاي مطرح شده . شوداستفاده می(KS)اسمیرنوف - وگوروفکولم
بودن توزیع حاضر، نرمالپژوهشدر ). 1381آذر و مومنی، (باشد ها میدر مورد نوع توزیع داده

همانطور که در جدول مشخص است، . گیردمورد برسی قرار میKSها با استفاده از آزمون داده
زیرا کننددهد همه عوامل در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروي میآزمون نشان مینتایج این

هاي آماري توان از آزمونها میبنابراین براي آزمون فرضیه. است5%داري بیشتر از سطح معنی
. کردپارامتریک استفاده 

: H0ها نرمال استتوزیع داده

: H1ها نرمال نیستتوزیع داده

1. Question.
2. Armchair Validity.
3. Regression.
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اسمیرنوف-جدول آزمون کولموگروف

سطح معنی داريمتغیر/عامل
0,15منابع اقتصادي
0,21منابع سیاسی
0,26منابع فرهنگی

0,31هامنابع رسانه
0,09منابع اجتماعی

0,22پیروزي یک کاندیدا بر رقبانقش بسیج منابع در

نتایج
) نوع بسیج منابع در اختیار کاندیداها(بین متغیر مستقل ، میزان همبستگی 1طبق نتایج جدول 

بوده % 72پیرسون، با استفاده از آزمون ) پیروزي یک کاندیدا بر رقباي خود(و متغیر وابسته 
توان است، در نتیجه با اطمینان باالیی می0,000داري آزمون از آنجا که سطح معنی. است

یعنی هر چه نوع بسیج منابع در اختیار . داري وجود داردمتغیر رابطۀ معنیگفت که بین دو 
.یابدکاندیداها بهتر مدیریت شود، درصد پیروزي یک کاندیدا بر رقباي خود نیز افزایش می

پیروزي یک کاندیدا بر رقباوضریب همبستگی پیرسون بین نوع بسیج منابع در اختیار کاندیداها: 1جدول 

نوع منابع سیاسی در اختیار (، میزان همبستگی بین متغیر مستقل 2طبق نتایج جدول 
از . بوده است% 61پیرسون، با استفاده از آزمون ) پیروزي بر رقباي(و متغیر وابسته ) کاندیداها

توان گفت که بین است، در نتیجه با اطمینان باالیی می0,000داري آزمون آنجا که سطح معنی
به نحو یعنی هر چه نوع منابع سیاسی در اختیار کاندیداها . داري وجود دارددو متغیر رابطۀ معنی

.یابدمیافزایششبر رقبایاومدیریت شود، درصد پیروزي يترمطلوب

)M(سطح معناداري )X(همبستگی متغیرها
0,000%72نوع بسیج منابع در اختیار کاندیداها

پیروزي بر رقبادر
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رقباضریب همبستگی پیرسون بین نوع منابع  سیاسی در اختیار کاندیداها و پیروزي بر: 2جدول 

همبستگی بین نوع منابع فرهنگی به تصویر کشیده شده است، میزان3مطابق آنچه در جدول 
داري و سطح معنی% 63پیرسون، با استفاده از آزمون ،در اختیار کاندیداها و پیروزي بر رقبا

داري توان گفت بین دو متغیر رابطۀ معنیاست، از این رو با اطمینان باالیی می% 000آزمون 
شود، و بسیج ریزيرهنگی در اختیار کاندیداها بهتر برنامهیعنی هر چه نوع منابع ف. وجود دارد

.یابدافزایش میشدرصد پیروزي کاندیدا بر رقبای

پیروزي رقباضریب همبستگی پیرسون بین نوع منابع فرهنگی در اختیار کاندیداها و: 3جدول 

ي هاشده است، میزان همبستگی بین نوع منابع رسانهنمایش داده 4مطابق آنچه در جدول 
داري و سطح معنی% 68پیرسون، با استفاده از آزمون ،در اختیار کاندیداها و پیروزي بر رقبا

داري توان گفت بین دو متغیر رابطۀ معنیاطمینان باالیی میرو با است، از این% 000آزمون 
د، نشوو بسیج ریزي ها در اختیار کاندیداها بهتر برنامهیعنی هر چه نوع منابع رسانه. وجود دارد

.یابدافزایش میشکاندیدا بر رقبایآن درصد پیروزي 

یار کاندیداها وپیروزي بر رقبادر اختيهاضریب همبستگی پیرسون بین نوع منابع رسانه: 3جدول 

)M(سطح معناداري )X(همبستگی متغیرها
0,000%61نوع منابع سیاسی در اختیار کاندیداها

پیروزي ا بر رقبا

)M(سطح معنا داري )X(همبستگی متغیرها
0,000%63دیداهانوع منابع فرهنگی در اختیار کان

پیروزي بر رقبا

)M(سطح معنا داري )X(همبستگی متغیرها
0,000%68نوع منابع  رسانه ها در اختیار کاندیداها

پیروزي بر رقبا
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، ضریب همبستگی بین نوع منابع اقتصادي در اختیار کاندیداها و 5هاي جدول طبق یافته
است، 0,000داري آزمون برابرو سطح معنی% 75رسون، پیروزي بر رقبا با استفاده از آزمون پی

یعنی هر چه . دار وجود داردتوان گفت بین دو متغیر رابطۀ معنیدر نتیجه با اطمینان باالیی می
آن درصد پیروزي به نحو مناسبتري بسیج گردد،نوع منابع اقتصادي در اختیار کاندیداها

.یابدافزایش میشکاندیدا بر رقبای

ضریب همبستگی پیرسون بین نوع منابع اقتصادي در اختیار کاندیداها و پیروزي بر رقبا: 5جدول

متغیر نوع منابع ، میزان همبستگی بین6شمارهجدولنمایش داده شده درهايطبق یافته
و سطح % 80اجتماعی در اختیار کاندیداها و پیروزي بر رقبا با استفاده از آزمون پیرسون، 

توان گفت بین دو متغیر رابطۀ در نتیجه با اطمینان باالیی می. است% 000داري آزمون معنی
و بسیج ر مدیریتیعنی هر چه نوع منابع اجتماعی در اختیار کاندیداها بهت. دار وجود داردمعنی

.یابدافزایش میشد، درصد پیروزي یک کاندیدا بر رقباینشو

ضریب همبستگی پیرسون بین نوع منابع اجتماعی در اختیار کاندیداها و پیروزي بر رقبا: 6جدول 

هافرعی مولفهبراي انجام تحلیل رگرسیونی پیروزي یک کاندیدا بر رقبا، تمامی متغیرهاي
ها، منابع اقتصادي و منابع اجتماعی، به منابع سیاسی، منابع فرهنگی، منابع رسانه: بسیج منابع شامل

ه رگرسیونی از طریق از مجموع پنج متغیر معرفی شده به برنام. برنامه رگرسیونی معرفی شدند
، تمامی پنج متغیر، به خاطر ضریب تأثیر رگرسیونی به معادله وارد شدند که در زیر Enterروش 

:شودبه توضیح و تفسیر آنها و تأثیرگذاري آنها بر متغیر وابسته پرداخته می

)M(سطح معناداري )X(همبستگی متغیرها
0,000%75نوع منابع اقتصادي در اختیار کاندیداها

پیروزي بر رقبادر 

)M(سطح معناداري )X(همبستگی متغیرها
0,000%80نوع منابع اجتماعی در اختیار کاندیداها

ي بر رقبا پیروزدر 



63دید بر سایر رقبایک کاننظري براي تبیین پیروزيالگویی؛ در ایرانانتخابات ریاست جمهوري

بیانگر همبستگی شدید و قوي ) R=791/0(مقدار ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره 
کنندة بیان) R2=626/0(مقدار ضریب تعیین . عه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته استمجمو

. تبیین نسبت باالتر از متوسطی از واریانس متغیر وابسته، توسط پنج متغیر مستقل تحقیق است
درصد از تغییرپذیري پیروزي یک کاندیدا بر 62یعنی با ورود همۀ متغیرهاي مستقل، حدود 

. شودوسط این عوامل تبیین میرقباي خود ت

توسط متغیرهاي باقیمانده در معادله رگرسیون) پیروزي یک کاندیدا بر رقبا(میزان تبیین  متغیر وابسته : 7جدول 

.که در سطح کامالً معناداري قرار دارداست242/45، مقدار آزمون فیشر 8مطابق جدول 
)p<.05( بیانگر رابطۀ معنادار متغیر وابسته ،)با مجموعۀ ) پیروزي یک کاندیدا بر رقباي خود

.متغیرهاي باقیمانده در معادله است
داري مدلتحلیل واریانس براي معنی- 8جدول 

مجموع مدل
مجذور

درجه 
آزادي

میانگین 
FSigمجذورات

.35,98848,99745,242000رگرسیون1
38,452950,405باقیمانده

74,44099جمع

بسیج منابع در اختیار ترین متغیرهاي تأثیرگذار، عمده9جدول ارائه شده درطبق اطالعات
منابع -2منابع اقتصادي، -1: به ترتیب اولویت عبارتند از؛ بر پیروزي یک کاندیدا بر رقبا

منابع اجتماعی در ادامه به بررسی کیفیت - 5ها و منابع رسانه- 4فرهنگی، منابع- 3اسی، سی
:شودپرداخته میمتغیرهاي مستقل و تأثیر آن بر پیروزي یک کاندیدا بر رقبا 

بیشترین تأثیر را بر پیروزي یک ،164/0با ضریب»منابع اقتصادي«بهینه متغیر و بسیجاستفاده
بهینه بسیجبیش از همه تابعشانبر رقبایهابنابراین پیروزي کاندیدا). .داشته استکاندیدا بر رقبا 

سازي کنند، منابع اقتصادي است؛ یعنی هر چه کاندیداها بسیج منابع اقتصادي خود را بهینه
گرفتن از رقباي خود دارند؛ به عبارتی به ازاي هر واحد افزایش در شانس بیشتري جهت پیشی

RR2Adjustمدل
RScuare

Std.Error of the
Estimate

10,7910,6260,6210,45327
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. یابدافزایش می164/0ي، درصد پیروزي یک کاندیدا بر رقباي خود منابع اقتصاد
با »منابع سیاسی«دارد،بر رقباهادومین متغیري که بیشترین تأثیر را بر متغیر پیروزي کاندیدا

این عدد به این معنی است که  در رتبه بعد از بسیج منابع اقتصادي است؛ Beta. =151ضریب
هر چه بنابراین . است که در پیروزي  کاندیداها در انتخابات موثر استاین بسیج  منابع سیاسی

شریزي وساماندهی شود، شانس پیروزي یک کاندیدا بر رقبایبسیج منابع سیاسی بهتر برنامه
به عبارتی به ازاي هر واحد افزایش در منابع سیاسی، پیروزي یک کاندیدا بر . ابدیافزایش می
.یابدش میافزای151/0رقباي خود 

. است» منابع فرهنگی«بسیجسومین متغیري که به لحاظ وزن بتا وارد معادله شده، متغیر
توان طبق این نتیجه می. باشدمی124/0ي آن برابر با )بتا(ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده 

میزان به شگفت به ازاي هر واحد افزایش در منابع فرهنگی، پیروزي یک کاندیدا بر رقبای
.یابدافزایش می124/0

. است» هامنابع رسانه«بسیجچهارمین متغیري که به لحاظ وزن بتا وارد معادله شده، متغیر
توان طبق این نتیجه می. باشدمی102/0ي آن برابر با )بتا(ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده 

به میزان شکاندیدا بر رقبایاي، پیروزي یکگفت به ازاي هر واحد افزایش درمنابع رسانه
.یابدافزایش می102/0

ضریب . باشدمی» منابع اجتماعی«بسیجمتغیر،پنجمین متغیري که به لحاظ وزن بتا وارد شده
توان گفت طبق این نتیجه می. باشدمی085/0ي آن برابر با )بتا(تأثیر رگرسیونی استاندارد شده 

ع اجتماعی، پیروزي یک کاندیدا بر رقباي خود به میزان به ازاي هر یک واحد افزایش در مناب
.یابدمیافزایش 085/0

عوامل مؤثر بر پیروزي یک کاندیدا بر رقباي خود) بینیپیش(رگرسیون چند متغیره براي شناسایی- 9جدول 

BSEBBetaTSigعنوان متغیر

164.054.2924.311.000.منابع اقتصادي

151.037.2354.596.000.منابع سیاسی

124.053.1823.040.003.منابع فرهنگی

102.043.1712.150.001.منابع رسانه ها

085.049.1521.441.015.منابع اجتماعی

Constant(.229.1471.555.121(عدد ثابت 
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بر پیروزي یک کاندیدا بر رقباتکنیک تحلیل مسیر براي عوامل مؤثر
اي از تحلیل رگرسیون چندگانه و براساس فرض ارتباط نیک تحلیل مسیر بر پایۀ مجموعهتک

1این روش بر استفاده ابتکاري از نمودار تصویري. بین متغیرهاي مستقل و وابسته استوار است

).226: 1385کالنتري، (معروف است، تأکید خاص دارد 2که  به دیاگرام مسیر
تأثیر رگرسیونی متغیرها به صورت مستقیم بر متغیر وابسته در تحلیل رگرسیونی، ضریب 

شود و چون بعضی از متغیرها از شود و اثر هر یک از متغیرها از یکدیگر کسر میمشخص می
به . نشوندممکن است در معادله وارد ،گذارندطریق متغیرهاي دیگر بر متغیر وابسته تأثیر می

از . کردن این تأثیرات غیرمستقیم را نداردمشخصهمین جهت، روش تحلیل رگرسیونی قابلیت
که راشود از طریق روش تحلیل مسیر، متغیرهاییرو معموالً براي رفع این نقیصه سعی میاین

دهند، مشخص واسطه یا با واسطه متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار میمستقیم و یا غیرمستقیم، بی
.کنند

بودن به دست آمده از طریق رگرسیون، میزان مناسب) R2(در تحلیل مسیر از ضریب تعیین
که به وزن بتا (این تکنیک از ضرایب رگرسیون استاندارد شده جزئی. آیدمدل به دست می

. کنندبه عنوان ضرایب مسیر استفاده کرده و اثرات مستقیم هر متغیر را تعیین می،)معروف است
مستقل را در تبیین واریانس متغیر وابسته نشان به عبارت دیگر این ضریب سهم یا وزن متغیر

کند اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر را روش تحلیل مسیر به محقق کمک می. دهدمی
).227: 1385کالنتري ، (محاسبه و نقش هر یک از متغیرها را در دیاگرام مسیر مشخص کند

دربارة فرآیندهاي علّی فراهم اي، اطالعات زیادي تحلیل مسیر به طریق قابل فهم ساده
در نمودار مسیر باید . توان نمودار مسیر را ترسیم کردبا استفاده از متغیرهاي پیشین می. آوردمی

، ترتیب شودمیمتغیرهایی که در تحلیل وارد . متغیرها را بر اساس نظم علّی مرتب کرد
در واقع مدل بر . یم ما بستگی داردبه تصم،دهندة رابطه علّیهاي نشانقرارگرفتن در مدل و فلش

).222-223: 1383دواس، (شودمبناي استدالل نظري مقبول ساخته می
دهد که متغیرهاي مستقل به در پژوهش حاضر، نتایج حاصل از تکنیک تحلیل مسیر نشان می

:گذارندتأثیر می) پیروزي یک کاندیدا بر رقبا(سه شکل بر متغیر وابسته 

بهقسمتایندرگذارندطور مستقیم بر متغیر وابسته تأثیر میهمتغیرهایی که ب- 1
درزیراشود؛میپرداختهرقبابرکاندیدایکپیروزيبرچندمتغیرهرگرسیونازحاصلنتایجهمان

1. Visual Diagram.
2. Path Diagram .
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در. استشدهبررسیوابستهمتغیررويبرمستقلمتغیرهايمستقیمتأثیراتمتغیره،چندرگرسیون
تأثیرضریببا(اقتصاديمنابعبسیجمتغیرهايکهدهدمینشاننتایجگفتبایدخصوصاین

با(فرهنگیمنابعبسیج،)151/0رگرسیونیتأثیرضریببا(سیاسیمنابعبسیج،)164/0رگرسیون
بسیجو) 102/0رگرسیونیتأثیرضریببا(هارسانهمنابعبسیج،)124/0رگرسیونیتأثیرضریب

کاندیدایکپیروزيیعنیتحقیقوابستۀمتغیربر) 109/0رگرسیونیتأثیرریبضبا(اجتماعیمنابع
.اندداشتهتأثیرخود،رقبايبر

متغیرهایی که عالوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم نیز بر متغیر -2
منابعبسیجمتغیرهايدهدینشان مکیمرحله اعمال تکننیدر اگذارند؛وابسته تأثیر می

براجتماعیمنابعبسیجوايرسانهمنابعبسیجفرهنگی،منابعبسیجسیاسی،منابعبسیج،اقتصادي
مستقیمبصورتهممتغیرهااین.دارندتأثیراست،انتخاباتدرکاندیداپیروزيکهوابستهمتغیر

تأثیرگذاروابستهمتغیربرغیرمستقیمبصورتهموخودرقبايبرکاندیدایکپیروزيبر
.  باشندمی

دردارندتأثیربر متغیر و ابسته غیرمستقیمصورتبهتنهاکهمتغیرهایی-3
خودرقبايبرکاندیدایکپیروزيبرغیرمستقیمومستقیمصورتبهمتغیرهاتمامقسمتاین
میرمستقیغصورتبهتنهايریمتغچیباشند و هیگذار متأثیرجمهوريریاستانتخاباتدر

.دباشینماثرگذار
:باشدبنابراین با توجه به تحلیل مسیر بدست آمده، مدل نهایی تحقیق به شرح زیر می
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بر پیروزي یک کاندیدا بر رقبا در انتخابات ریاست جمهوريتحلیل مسیر عوامل مؤثر
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گیريیجهنت
بسیاري از کشورهاي جهان در . سیاسی، استموثر هاي رکت در انتخابات یکی از کنشاشم

متناسب با ساختارها و رفتار سیاسی مردمساالرانه، را شده امروزي نهادینه کردننیاي متحولد
.انددادهمنافع ملی سرلوحه کار خود قرار

اي نوع خاصی شرکت مردم در انتخابات تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در هر برهه
در نوع رفتار انتخاباتی مردم ایران نیز . ویندکند که به آن رفتار انتخاباتی گاز رفتار را ایجاد می

هاي درونی و شخصیتی جامعه ایرانی گرفته تا فضاي کلی از ویژگی. عوامل زیادي مؤثرند
تجربه ناموفق نهادهایی چون در اثرهمچنین. همه در نوع این رفتار مؤثرند،حاکم بر کشور

بر هاصر دیگري در پیروزي ي کاندیدارفتار انتخاباتی مردم ایران عنابهدهیاحزاب در شکل
ماند و بروز آن در گاه این رفتار پنهان می. باشددهی مردم تأثیرگذار میو رفتار رأيشانرقبای

ناپذیري رفتار انتخاباتی مردم بینیاعتقاد به پیش. شودمینوعی شگفتی باعث زمان انتخابات 
تالش شد تا الگویی نظري در باره در این مقالهبنابراین . گیردجا سرچشمه میایران نیز از همین

به عنوان یکی از عوامل موثر در پیروزي کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوري » بسیج منابع«
گونه از انتخابات و همچنین سایر انتخابات به صورت عام در ایران به صورت خاص و در این

.طراحی و ارائه شود
یی و تعیین نوع منابع در اختیار کاندیداها و رابطه آن با شناسانوشتارهدف اصلی این 

براي دستیابی به اهداف تحقیق و . باشدمینظري الگويدر قالب یک شانبر رقبایآنها پیروزي 
در . ه شده استاي و پیمایشی بهره گرفتهاي کتابخانهنیز آزمون فرضیات مطروحه از روش

نفر از، اساتید 140راحی شد و به صد نفر از مجموع سوال ط33اي با روش پیمایشی پرسشنامه
ها، در نهایت آوري پرسشنامهو بعد از جمعتوزیعهاي شهر تهرانسیاسی در دانشگاهعلومرشته

. قرار گرفتتجزیه و تحلیل مورد SPSSافزار نرمبا
رسون استفاده ن رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته از آزمون همبستگی پییدر مجموع جهت تعی

داري و معنینسبتاً شدید همبستگی،پنج فرضیهمیان متغیرهاي هرکهنتیجه آزمون نشان داد. شد
جهت میزان تأثیرگذاري متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون بوده.  برقرار است

مقدار . گیري شدهرهبEnterاز روش و براي سنجش میزان تاثیر گذاري شدچند متغیره استفاده 
بیانگر همبستگی شدید و قوي مجموعه ) R=791/0(ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره 

کنندة تبیین نسبت باالتر بیان) R2=626/0(مقدار ضریب تعیین. متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته است
یعنی با ورود همۀ . شدبامیاز متوسطی از واریانس متغیر وابسته، توسط پنج متغیر مستقل تحقیق 
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درصد از تغییرپذیري پیروزي یک کاندیدا بر رقباي خود توسط این 63متغیرهاي مستقل، حدود 
توانند درصد پیروزي که کاندیداها با مدیریت خود بر متغیرهاي مستقل میشودعوامل تبیین می

درصد 63تعیینضریبکه کرد نکته باید توجه به اینالبته . خود را نسبت به سایر رقبا افزایش دهند
اگر میزان اثر گذاري کلیه متغیرهاي موثر بر پیرزوي یک کاندیدا بر دهنده این است کهنشان

يدهند و برادرصد را پوشش می63آن  هايدرصد باشد، متغیر بسیج منابع و مولفه100رقبایش 
بررسیموردپژوهشایندرکهدبودیگريمتغیرهايشناساییدنبالبهبایدماندهباقیدرصدهاي

در تبیین چرایی پیروزي یک کاندیدا یا حزب بر سایر رقبا در انتخابات، عالوه بر این .اندنشدهواقع
الزم است یاد آوري شود که با مالحظه دیگر عوامل همانند نظام سیاسی، نظام انتخاباتی، سطح 

ه به نوع انتخابات از نظر گستره جغرافیایی پیشرفتگی اقتصادي، فرهنگ سیاسی توده و نخبگان، توج
در انتخابات . کندحائز اهمیت است و عاملی است که در نوع بسیج امکانات تفاوت ایجاد مینیزآن

هاي رفاهی است در حالیکه در انتخابات ملی محلی، منابع بیشتر از نوع انسانی و تقاضاها و خواسته
المللی کشور نیز بینمنزلت و موقعیتهاي ملی وها و ارزشها، آرمانعالوه بر تقاضاها و خواسته

بسیج منابع فرهنگی و ایدئولژیک نیز حائز ،گونه از انتخاباتبنابراین در این. داراي اهمیت است
سطح ملی از پیچیدگی بیشتري نسبت به سطح محلی در رو انتخابات از این. باشدمیاهمیت 

گیري از امکانات ها در بهرهها و تجربهها، تخصصاز دانشبرخوردار است و الزمه آن ترکیبی
هاي نوینی را در موضوع مطالعات توان با اتکاي به مقوالت این الگو پژوهشهم اکنون می.است

.ها طراحی و اجرا کردانتخابات بر محور توانمندي کاندیداها و هوداران آن
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