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 : داليل مشاركت در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
 مطالعه موردي راي دهندگان شهر خوي

  
  *كاووس سيدامامي
  ∗∗رامين مددلو

  چكيده
در زمينه علل و داليل مشاركت رأي دهي ايرانيـان، چگـونگي و چرايـي تغييـرات در     

دهـي   ميزان رأي دهي و نيز بررسي تأثير متغيرهـاي فـردي و اجتمـاعي بـر رفتـار راي     
انتخابات رياست جمهوري يـازدهم و  . مطالعات تجربي محدودي صورت گرفته است

ندگان براي افـزودن بـه ايـن دسـته     پيروزي غيرمنتظره آقاي روحاني سبب شد تا نگار
دهندگان به اين حوزه ورود پيدا  مطالعات و كمك به فهم بهتر داليل و انگيزه هاي راي

دهي در ايـن انتخابـات و چگـونگي     هاي رأي هدف اصلي از پژوهش فهم انگيزه. كنند
ـ   گيري معيارها و داليلي بود كه بر پايه شكل ه ي آن واجدان شرايط رأي دادن تصـميم ب

جهت دستيابي به اين هدف، از روش مصـاحبه  . راي دادن به نامزد خاصي گرفته بودند
با تحليل . ساختند بهره گرفته شد و محدوده مطالعه مردم شهر خوي انتخاب گرديد نيمه
توان با توسعه مدل انتخاب عاقالنه به كمـك نظريـه    ها به اين نتيچه رسيديم كه مي داده

هاي اين پژوهش، مـردم   بر اساس يافته. مناسبي دست يافت به تبيين» سازي چارچوب«
انـد كـه در    كار و با گرايش هاي مذهبي و سنتي شهر خوي مردمي غيرسياسي، محافظه

دهند، اما انتخاب عاقالنه آنان  كل برمبناي رويكرد انتخاب عاقالنه در انتخابات رأي مي
انتخابـات صـورت   هاي اقنـاعي خـاص دوره    در چارچوب وضعيت خاص و گفتمان
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  مقدمه.1
، رأي آوري 1376رأي آوري آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهـوري هفـتم در سـال    

و نيـز پيـروزي آقـاي     1384در سال آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري نهم 
هـر سـه در يـك امـر      1392خرداد  24روحاني در انتخابات رياست جمهوري يازدهم در 

بـه همـين   . احتمال كم پيروزي اين افراد چند ماه پيش از برگزاري انتخابات: مشترك بودند
ليـه رتبـه   هاي او سبب فهم داليل پيروزي انتخاباتي غيرمنتظره كانديداهايي كه در نظرسنجي

انتخابـات  . تري نسبت به ساير كانديداها داشتند مسئله مورد توجه ايـن پـژوهش شـد    پايين
يازدهم رياست جمهوري به سبب وقوع در زمان نزديك و در نتيجه تطابق بيشتر با فضـاي  

در فضاي رسانه اي . سياسي كنوني مردم به عنوان مصداق پژوهشي اين مسئله برگزيده شد
متاسفانه . هاي وقوع نتيجه اين انتخابات هنوز محل تأمل و مداقه است علتو سياسي كشور 

هاي علمي و دانشگاهي محل مراجعه باشد، بـر   كه بر مبناي روش اين بازانديشي بيش از آن
نتيجـه  . هاي يك سويه و در تناسب با جهت گيري سياسي صاحبان نظر است اساس تحليل

داليلـي   -- ر رأي دهي مردم ايران در اين انتخابات استاين امر بيان داليل متعدد براي رفتا
شود، اما همراه آن مدرك و اسـتدالل   هاي انتخاباتي ديگر نيز تعميم داده مي كه حتي به دوره

هـاي   پژوهش حاضر در راستاي تالش بـراي فهـم انگيـزه   . گردد علمي قابل قبول ارائه نمي
ت جمهـوري و داليـل خـود آنـان بـراي      مردم در رقم زدن به نتايج آخرين انتخابات رياس

گيري درباه راي بـه ايـن يـا آن نـامزد      شركت در انتخابات به طور كلي و چگونگي تصميم
رود نتايج اين پژوهش، عالوه بر ارتقاي دانـش علمـي مـا از رفتـار      اميد مي. انتخابات است

يح از انتظـارات  دهندگان، براي دولت محترم نيز كاربردهايي داشته باشد تا با درك صح راي
مردم از ايشان بتوانند مقبوليت و كارآيي خود و در نتيجه نظام جمهـوري اسـالمي ايـران را    

  .ارتقاء دهند
  
  مباني نظري.2

. دهي به نظريه انتخاب عاقالنه مربـوط مـي شـود    بخش قابل توجهي از نوشتگان رفتار رأي
عقالنيـت در اينجـا بـه    . هي استانتخاب عاقالنه نتيجه نگاه اقتصادي به رفتار رأي دنظريه 

در اين نظريه ادعا . معناي عقالنيت اقتصادي است و سودمحوري در اين ديدگاه اصل است
هـاي خـود را طـوري     شود كه احزاب سياسي در يك دموكراسي خط مشي و سياسـت  مي

از سوي ديگر، در ايـن مـدل   . كنند كه بيشترين آرا را در انتخابات به دست آورند تنظيم مي
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گيرند كه از طريق آن  اي در نظر مي كنند و انتخابات را وسيله شهروندان نيز عقاليي رفتار مي
در ). 1957داونـز،  (دولتي را سر كار بياورند كه بيشترين نفع را براي آنان در بر داشته باشد 

بر اسـاس ايـن ديـدگاه، رأي دهنـدگان     . اين مطالعه گزاره دوم از نظريه داونز مد نظر است
كنند و بر  هاي احزاب رقيب مقايسه مي ها و برنامه لكرد گروه حاكم در قدرت را با وعدهعم

 . زنند فايده اي كه از پيروزي هر طرف مي پندارند دست به انتخاب مي –اساس ميزان هزينه 
انتخاب عاقالنه پيچيدگي انگيزه انساني و روندي كه فرد براي تصميم گيري نهايي نظريه در 

ايـن  . شود، اما انگيزه انساني محدود به مفهوم منافع مي شـود  ناديده گرفته نمي طي مي كند
اگر فردي به سبب اقدام اطرافيانش در انجام عملـي ماننـد   . مفهوم دچار ابهام بسياري است

در آن شركت داشـته  ) به تصور اينكه چنين عملي درست است(شركت داوطلبانه در جنگ 
مـارش و اسـتوكر،   (مبناي انتخاب عاقالنه رفتار كرده اسـت؟   توان گفت كه بر باشد، آيا مي

كه در عرصه نظر يـك نظريـه منسـجم، جـامع و      انتخاب عاقالنه با اين). 131- 130: 1384
منطقي است اما با شواهد و نتايج پژوهش هاي تجربي كـه دربـاره رفتـار مشـاركتي مـردم      

همه مردم لزوما بـه هنگـام راي    توان گفت نمي. گيرد صورت گرفته گاه در تعارض قرار مي
انتخاب از روي احساس، رسـم و عـادت،   . كنند دادن بر اساس سنجش عقالني انتخاب مي

اي، فشـار   توصيه ديگران، دنباله روي از چهره هاي تاثيرگـذار، پيونـدهاي قـومي و منطقـه    
 . .توانند در تبيين چگونگي راي دادن مردم تاثيرگذار باشند گروهي و غيره همگي مي

هايي براي تصـحيح آن   ها و تناقضات در نظريه انتخاب عقالني موجب تالش برخي كاستي
ديويد اسنو با محور قرار دادن فرض نسبي بـودن عقالنيـت، ايـن موضـوع را مطـرح      . شد
كند كه ممكن است عمل و انتخابي از سوي گروهي، با معيارهاي عقلـي خـاص خـود،     مي

تخاب از سوي گروهي ديگر، با معيارهاي عقلي ديگر، عقالني فرض شود و همان عمل و ان
توان توافقي كلي در  همچنين در مورد مصداق سود و زيان نيز نمي. غيرعقالني پنداشته شود

وي همچنين بر اين اعتقاد است كه اگر بر رفتار افراد ذيل منافع . جامعه بشري مشاهده كرد
. ايـم  رف اجتماع قرار دارند غفلـت كـرده  شخصي تكيه كنيم از اين نكته مهم كه افراد در ظ

اسنو با به عاريت گرفتن مفهوم چارچوب از گافمن، معتقد است كه افراد انتخـاب خـود را   
. دهند در يك چارچوب كه تحت شرايط خاص زماني و مكاني شكل گرفته است انجام مي

هد و اعمال د اين چارچوب زمينه و فضايي است كه براي سود و زيان و عقالنيت معيار مي
  به نظر گافمن. سازد افراد، تعامل با محيط پيرامون، و وقايع رخ داده در جامعه را معنادار مي

گـذاري گزينشـي و    هاي تفسيري كـه بـا عالمـت    چارچوب عبارت است از مجموعه طرح
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ها در محدوده محيط حال و  ها، رويدادها، تجربيات و توالي كنش رمزگذاري اشياء، وضعيت
عرضه   كند و تصويري فشرده از آن سازي و تلخيص مي فراد، محيط اطراف را سادهگذشته ا

هـاي درك   معني را معرفي كنند و زمينه ها قادرند تا عناصر معنادار يا بي چارچوب. نمايد مي
ها در هنگام انتخابات وضعيتي  چارچوب). 20- 18: 1387تنهايي، (حوادث را فراهم نمايند 

يستند و از طريق كنش و واكنش و طي فراينـدي از كـنش متقابـل    مشخص ن ثابت و ازپيش
در فراينـدچارچوب  . شـوند  ميان محيط سياسي و كنشگران آن به صورت پويا سـاخته مـي  

هـا و رويـدادهاي سياسـي و     گيرد كه در آن انواع كنش سازي معيارها و عقالنيتي شكل مي
ين چارچوب اسـت كـه وضـع    در هم.  شود عملكردهاي سياستمداران و احزاب تفسير مي

شـود و معناهـايي ايجـاد و     موجود و گفتمان مسلط ارزيابي و احيانا به چالش طلبيـده مـي  
در نتيجـه سـاخت چـارچوب جديـد     . يابد كه با گفتمان مسلط در نزاع هستند گسترش مي

اين . تفسيرهاي جديد از وقايع صورت مي پذيرد و اولويت بندي موضوعات تغيير مي كند
. شـود  جديد موجب بسيج هواداران، تهييج ناظران و جلوگيري از بسيج مخالفان مـي تفاسير 

بسيج هواداران در تعامل رو در رو و به شيوه اي كه اسنو و همكـارانش آن را بسـيج خـرد    
از نظر اسـنو و همكـاران، چـارچوب    ). 468: 1986اسنو و همكاران، (دهد  نامند رخ مي مي

از شرايط موجود و موضوعي كه ايجاد مسأله كـرده فهـم و   گيرد كه مردم  هنگامي شكل مي
تعريف مشتركي داشته باشند، تغيير و ضرورت آن را قبول كنند، كساني را مسبب وضـعيت  
كنوني دانسته و آنها را طرد كنند، و در نهايت به راه حل مشتركي جهت خروج از وضعيت 

  ). 613: 2000اسنو،و بنفورد و  475: 1986اسنو و همكاران، (موجود برسند 
چه بيان شد، مي توان گفت كه به شكل خالصه چارچوب قدرت فهم و تفسير  بر اساس آن

كند و به او  درك فرد را هدايت مي. دهد بندي موضوعات را به افراد مي وقايع و نيز اولويت
سطه به وا). 36: 1388كريمي، (دهد  امكان پيش بيني سير وقايع و معنا نمودن واقعيت را مي

ي وضـعيت   وگو دربـاره  گيرد و امكان گفت ها تعريف وضعيت موجود شكل مي چارچوب
فـردي و  » منـافع «است كه تعريفـي از    در درون اين چارچوب. شود مذكور به افراد داده مي

هــاي گونــاگون ميــان  هــايي لــه يــا عليــه گزينــه شــود و اســتدالل گروهــي برســاخته  مــي
. شـود  ، و در نهايت به عملي چون راي دادن اقدام مـي شود وفصل مي گوكنندگان حل و گفت

دهندگان  دهي مي توان استدالل كرد كه راي درمورد كاربست مفهوم چارچوب در رفتار راي
هـاي جمعـي    كنند، هويـت  هاست كه ترجيحات خود را تعريف مي از طريق اين چارچوب

اسنو و همكـاران  . كنند ر ميآورند، و اظهارات و اعمال نامزدهاي انتخابات را تفسي پديد مي



 29   كاووس سيدامامي و رامين مددلو

  

براي هر نوع اقدام » هاي عمل جمعي چارچوب«كنند كه مردم در قالب  استدالل مي) 1980(
كنند تـا   اين چارچوب ها كمك مي. شوند بسيج مي) ازجمله راي دادن در انتخابات(جمعي 

ي براي اقدام گير هايي كه در زمان تصميم ها، و برداشت انبوه اطالعات پيچيده، ايده ها، بحث
از سـوي  . گيـري قـرار گيـرد    عملي وجود دارد براي كنشگر قابل فهم شود و مبناي تصميم

ديگر، در جريان انتخابات هر يك از گروه ها، احزاب و نامزدهاي دستيابي به قدرت سياسي 
گذاري مردم در موضوعات  ها، اعتقادات و اولويت كنند با توسل به فرهنگ، ارزش تالش مي
ر زمان انتخابات، چارچوب مشاركت سياسي مدنظر خود را براي انتقـال مفـاهيم و   مطرح د

تـوان نقـش    بنابر اين، نمـي . معاني مدنظر و هدايت اذهان عمومي به سمت خود ايجاد كنند
هـاي   گيـري چـارچوب   گران سياسي و كارزارهاي انتخابـاتي و تبليعـاتي را در شـكل    كنش

  .  فتتصميم گيري راي دهندگان ناديده گر
  
  روش پژوهش.3

هاي نيمه ساختمندي به دست آمده است  گيري در اين مقاله از مصاحبه اطالعات مورد بهره
نمونه غير احتمالي و هدفمنـد از ميـان   شمسي از يك  1393كه در ماههاي مهر و آبان سال 

شهروندان خويي ساكن شهر خوي كه در انتخابات رياست جمهوري يازدهم به نامزدهـاي  
بنا به اعالم فرمانداري شهرستان خـوي در  . ابات راي داده بودند صورت پذيرفته استانتخ

آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري يـازدهم، تعـدا افـرادي كـه در انتخابـات رياسـت       
معادل يكصد و هفتاد و دو هزار و سيصـد  ( 172361جمهوري يازدهم شركت كرده بودند  

بدون آن كه قصد يـك نمونـه گيـري    ). 1392خوي، فرمانداري (نفر بود ) و شصت و يك
معرف به لحاظ آماري داشته باشيم، تالش شد از گروه هاي اجتماعي مختلـف بـا تفـاوت    

تعداد مصاحبه هاي صـورت  . هاي شغلي، صنفي، طبقاتي، جنسيتي و سني مصاحبه بگيريم
ها براي  مصاحبه تعداد زيادتر از معمول. مورد بود 80گرفته و قابل پذيرش در اين پژوهش 

اي از افـراد بـا    دهنده از طيـف گسـترده   يك پژوهش كيفي به اين دليل بود كه جمعيت راي
هـا را   ها و باورهاي سياسي گوناگون تشكيل شده بود و ما نياز داشتيم طيف برداشت ديدگاه

به منظور يك توصيف و تفسير جامع كه فراتر از بحث محوري اين مقالـه بـود بـه دسـت     
     .آوريم

به تمامي مصاحبه شوندگان اطمينان داده شد كه هويت آنها محفوظ خواهد مانـد و نيـز از   
مصاحبه شونده در پاسخ دادن . نتايج مصاحبه با آنان تنها در اين پژوهش استفاده خواهد شد
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گـر تـالش نمـود عمـده      يا ندادن به پرسش ها اختيار كامل داشت، با ايـن حـال مصـاحبه   
خ نماند و پرسش مورد بحث با بهره گيري از شيوه هـاي مصـاحبه، بـه    ها بدون پاس پرسش

الزم به ذكر است كه همگي مصاحبه ها به زبان تركي آذري انجام . شد شيوه ديگر سؤال مي
ها را بـه زبـان    ها، يكي از پژوهشگران مصاحبه به هنگام پياده نمودن متن مصاحبه. پذيرفت

ه، ترجمه واژگاني بود و جهـت حفـظ مفـاهيم    چارچوب اصلي ترجم. فارسي ترجمه نمود
البته در تبديل . مدنظر مصاحبه شونده سعي شد تا حد  امكان از ترجمه مفهومي دوري شود

ضرب المثل ها و اصطالحات رايج ميان عامه مردم پژوهشگر مجبور بود آنها را بـه معـادل   
ن آنها رساندن مفـاهيمي  زيرا هدف مصاحبه شونده از بيا. شان در زبان فارسي ترجمه نمايد

  .خاص بود و ترجمه واژگاني رساننده آن مفاهيم نبود
آمده به روش تحليل محتواي كيفي عمل شـد و بـا كدگـذاري     در تحليل اطالعات به دست

هاي مختلفي كه در ارتبـاط بـا ديـدگاه نظـري كلـي       ها نخست مقوله شده مصاحبه متن پياده
هـا بـه    ارتباط با ديدگاه نظري اما برآمده از خود داده پژوهش بود و نيز برخي مقوله هاي بي

ها مورد بازبيني و تلخيص  سپس مقوله. ها  استخراج شدند كمك كدگذاري كل متن مصاحبه
توسـعه اسـتقرايي   «در واقـع دو تكنيـك   .  بيشتر قرار گرفتند و آماده تفسير و تحليل شـدند 

بنا به نياز و شرايط اين پـژوهش  ) 2000گ، ميرين(» ها به كار بستن قياسي مقوله«و » ها مقوله
  . در هم ادغام شدند

  
  هاي پژوهش يافته.4

ي  شـده  در اين پژوهش كيفي عالوه بر بهره گيري از طرح كلي نظري، يعنـي مـدل اصـالح   
مقطعي منبعث از نوع برداشت گروهـي از  » هاي چارچوب«نظريه انتخاب عقالني كه در آن 
هـا،   كند، به بيـنش برآمـده از خـود داده    گيري را معلوم مي مسائل انتخاباتي عقالنيت تصميم

احبه شوندگان از مسائل مرتبط با سياست، جناح هاي سياسـي، و  يعني نوع تفسيري كه مص
انواع زمينه هاي تاثيرپذيري، و نقش خود به عنوان يك كارگزار سياسي داشتند، نيـز توجـه   

بر اين اساس، اطالعات به دست آمده ذيل چند مبحث زير تحليل و تفسير شده . شده است
  : است

  نگاه به سياست و انتخابات - 
 هاي سياسي ميان آنها ها و گروه هاي سياسي و تاثيرپذيري از رقابت ز جناحشناخت ا - 
 نقش دين و باورهاي ديني در رفتار انتخاباتي - 
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 گيري در زمان انتخابات گيري افكار عمومي و چارچوب تصميم ها در شكل سهم رسانه - 
 »چارچوب«چگونگي قراردادن موضوعات روز و خواسته ها و انتظارات در  - 
 گذارند ها تاثير مي گيري چارچوب شبكه هايي كه بر شكل - 
 راي دهندگان وفادار و منسجم  - 
  
  نگاه به سياست و انتخابات. 1- 4

از جملـه  . داننـد  اي سياسـي مـي   اي جامعـه ايرانـي را جامعـه    هاي رسانه در برخي از تحليل
در طـي  چـه   آن. محورهاي اين پژوهش كاوش در نوع نگاه جامعه هدف بـه سياسـت بـود   

بيشتر مصاحبه شوندگان خود را . اي متفاوت با اين تصور بود ها به دست آمد نتيجه مصاحبه
دانند و درمجموع در هنگام انتخابات است كه خود را راغب به مداخله در  مي» غيرسياسي«

ها و گروه هاي سياسي انـدك اسـت، اگرچـه     شناخت آنان از جناح. دهند سياست نشان مي
هاي شاخص هر جناح تشخيص دهند و تا حدودي تفاوت ميان مواضع آنان  هتوانند چهر مي

آشنايي با جناح ها و گروه هاي سياسي بيشتر از طريق آشـنايي بـا   . ديگر را بيان كنند با يك
  .گيرد شخصيت هاي سياسي در ذهن افراد شكل مي

كـه اصـال بـه     من و شوهرم اول زندگي تصميم گرفتيم«: گويد دار مي ساله و  خانه 28زني 
سـاله نيـز غيرسياسـي بـودن خـود را چنـين بيـان         33مردي » .سياست كاري نداشته باشيم

فهميدم كه توي اين مملكت اگه به سياست كاري نداشـته  . من شغلم مغازه داريه«:  دارد مي
بـراي مـن   ": گويـد  سـاله نيـز مـي    37مـردي  » .باشي ميشه يه نون و پنيري دراورد و خورد

  ".كنم كي بيشتر به فكر مردمه نگاه مي. تسياست مهم نيس
انـد بـه سياسـت اقبـال      با قرار گرفتن در دوران انتخابات مردمي كه در مجموع غيرسياسـي 

دهند، و حضور خود در انتخابات را اقدامي بـراي اثرگـذاري سياسـي در      بيشتري نشان مي
خواستم  مي: كند ن بيان ميساله اين تلقي را چني 28به طور مثال، مردي . كنند جامعه معنا مي

كردم به نفـع نظـام    تا نظراي من كه فكر مي. فردي كه از نظر خودم مطلوب بود بياد سر كار
 واقعيتش ما راي نديم پس كـي راي بـده؟  «: گويد ساله نيز مي 35مردي » .هست اجرا بشن

باشـه،  االن هر چقـدر مشـكالت   . اگه بريم به گذشته ما برا اين نظام خيلي زحمت كشيديم
برا ايـن نظـام   . مشكالت داخلي را مي گم. بيكاري باشه، حاال تحريم هاي بيرون رو نميگم

يكـي از عوامـل   . به نظرم بهتره اين راه ادامه پيدا كنه. قدم هايي برداشتيم، هزينه هايي داديم
  ».ادامه پيدا كردنش هم همين راي دادنه
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. ها قابل ذكـر اسـت   ر انتخابات نيز برخي يافتهدر باره داليل افراد براي امتناع از راي دادن د
شوندگان اظهار داشتند كه درباره شركت در انتخابات رياسـت جمهـوري    برخي از مصاحبه

بيشترين ميزاني كه به عنوان دليل اين ترديد ذكر شد بي فايـده بـودن   . يازدهم ترديد داشتند
. كردنـد  زنـدگي خـود مشـاهده نمـي    به بيان ديگر نتيجه عيني انتخابات را در . انتخابات بود

مـن نمـي خواسـتم تـوي     «: سـاله در ايـن مـورد مثـال آورد     34هاي مردي  توان از گفته مي
تا حاال شركت كرديم چي شده؟ همه شون حرفاي . آخه بي فايده بود. انتخابات شركت كنم

: ويـد گ ساله مي 23زني » .تا راي ميارن و ميشن شاه حرفاشون يادشون ميره. قشنگ مي زنن
ام داره كه توش شركت كنم؟ ايندفـه هـم بـه خـاطر      آخه انتخابات چه تاثيري توي زندگي«

سـاله بـه    28مـردي  » .دم از دفه بعد راي نمي. رفتم راي دادم) نامزد مصاحبه شونده(احمد 
شركت در انتخابـات  » فايده بودن بي«عنوان دليل شركت نكردن برخي افراد در انتخابات بر 

. بعضي ها مي گفتن هر كسي راي بياره فرقي برا من كه نـداره «: اشاره داشتند) از ديد آنان(
تـوي انتخابـات   «: ساله نيز مشابه همـان دليـل را داشـت    37مردي » پس چرا شركت كنم؟

شركت نكردن چون تا حاال هر چي شركت كرده بودن توي زندگي شـون تاثيرشـو نديـده    
  ».بودن

  
  آنها سياسي ميان هاي رقابت تاثيرپذيري از سياسي و ايه گروه ها و از جناح شناخت. 2- 4

شـدگان نسـبتا كـم و     هاي سياسي در كشور در ميان مصـاحبه  ها و گرايش شناخت از جناح
بـا  . گيرند نيز بسـيار انـدك بـود    آشنايي با گروه هاي سياسي كه ذيل اين دو جناح قرار مي

نتيجه گرفت كـه رأي دهنـدگان بـه    گونه  توان اين توجه به گفته هاي مصاحبه شوندگان مي
نسبت بـه رأي دهنـدگان بـه    ) آقايان قاليباف، جليلي، رضايي و واليتي(نامزدهاي اصولگرا 

درمقابـل،   . هاي سياسي آشنايي بيشتري داشـتند  آقاي روحاني با موضوعات مربوط به جناح
د افـرادي غيـر   شدگان بسياري از كساني كه به آقاي روحاني راي داده بودن در ميان مصاحبه

هاي جناحي توجه ندارند و تنهـا بـه وقـت انتخابـات امـور       اند كه چندان به تفاوت سياسي
 .سياسي را پيگري جدي مي نمايند

از بين دو جناح سياسي عمده نيز ميزان آشنايي با جناح سياسي اصـولگرا انـدكي بيشـتر از    
اگـه  ": ه قابـل توجـه اسـت   سال 35ي مردي  به طور مثال، اين گفته. جناح اصالح طلب بود

مـا دولـت   . يكي خطشو مشخص نكنه اونو نمي تونم بگم ولي برا من اصولگرا بودن مهمه
توي نظام يه سري اصـول  . اصولگراها به يه تعداد اصول پايبندن. هاي قبل رو تجربه كرديم
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 به يه تعداد اصول پايبنـدن كـه اون  . تعريف شدن مثل نه شرقي نه غربي، اطاعت از واليت
  ."پايبندن ها، اما مثال واليت مطلقه فقيه رو قبول ندارن. يكيا پايبند نيستن

عموم مصاحبه شوندگان آن دسته از رهبران و اعضاي فعال جناح ها و گروه ها را نـام مـي   
بردند كه داراي مسئوليتي عالي در كشور مانند رياست قـواي سـه گانـه، بـر عهـده داشـتن       

هور و يا عضويت در مجلس در دوره هاي گذشته يا در منصب وزارت، معاونت رئيس جم
هاي سياسي را ناشي از فعاليت اندك  ها و گروه مي توان ناآشنايي با جناح. حال حاضر بودند

البته از منظري ديگر نيز به اين مسـئله مـي تـوان    . جناح ها و گروه هاي سياسي نيز دانست
به طور مثال، . ر دوره حاضر استنگريست و آن شخصيت محور بودن گروه هاي سياسي د

: گويـد  شناسـد مـي   ساله در پاسخ به اين پرسش كه آيا حـزب كـارگزاران را مـي    36مردي 
اون زمـون كـه آخـراي دوره حكومـت     . كارگزاران همون دور و بري هاي رفسنجاني انـد «

  ».رفسنجاني بود بچه هاش و دورو وري هاش اين حزب رو درست كردن
ها كامال نمـود داشـت    چه در مصاحبه ز جناح و گروه سياسي نامزدها آندرباره تاثيرپذيري ا

تاثير از ديگران نشان  دادند خود را مستقل و بي شدگان ترجيح مي اين بود كه اغلب مصاحبه
دهنـدگان ايرانـي كـم و بـيش تاثيرپـذيري از ديگـران را ناپسـند         رسد راي به نظر مي. دهند
داشتند خود را شخصيتي با استقالل فكري نشان دهند  اغلب مصاحبه شدگان سعي. دانند مي

توان اظهارنظر  در اين زمينه مي. پذيرند كه در تصميمات خود از كسي يا رسانه اي تاثير نمي
شدگان اين پـژوهش بـه    در ميان مصاحبه» نوعي«ساله را بازگو كرد كه ديدگاهي  41مردي 

  :آيد شمار مي
  ".ن عقل و شعور دادهخدا به م. من خودم تصميم مي گيرم"

ادعـاي اسـتقالل   . حدود يك چهارم افراد مدعي بودند اصال از هيچ كسي تاثير نپذيرفته اند
فكري و مذموم دانستن تاثيرپذيري در تصميم گيري با باال رفـتن ميـزان شـأنيت اجتمـاعي     

روي مردم . من خودم محل رجوع مردمم«: ساله مي گويد 45يك قاضي . شد پررنگ تر مي
  ».ثير مي زارم نه اينكه از كسي تاثير بپذيرمتا

از سوي ديگر، تعلق يك كانديدا به يك جناح و گروه سياسي بنا به گفته مصاحبه شدگان بر 
سـاله در ايـن بـاره     24اظهارات زنـي  . تصميم نهايي آنان در انتخابات تاثير چنداني نداشت

و به » .او هم اهلش نيس. نه شوهرم نه من، و. اهل هيچ كدوم از اينا نيستم«: كامال گوياست
اصـولگرا اصـالح طلبـا كـه تقريبـا بـرا منفعـت        «ساله ديگـر،    37دار  ي يك زن خانه گفته

اما  بـا وجـود اظهـارات افـراد     » .رو انتخابم اينا اصال تاثيري نداشت. خودشون كار مي كنن
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ي تا حدودي متاثر ، نوع نگاه آنان نسبت به مسائل سياس گيري جناحي مبني بر نداشتن جهت
تـوان از   اين را به طـور مثـال مـي   . از گفتمان نيروهاي سياسي موجود در جامعه ايران است

اون قضيه ليلي مجنون كه هست ميگـه اگـر   «: گويد ساله دريافت كه مي 35هاي مردي  گفته
در ديده مجنون بشيني به غير خوبي از ليلي نبيني من چون تصميمم رو گرفته بـودم گفـتم   

ه از آقاي جليلي بهتر هم باشه من به جليلي راي مي دهم چون يه سري شاخص هـا رو  اگ
من كه يعني راي من كه پله قدرت اونا . حتي اگه همه اصولگراها پشتشو خالي كنن. داشت

  ».نبايد بشه
دهنـدگان   هاي حزبي يا جناحي در ميـان راي  رسد درباره رقابت مساله ديگري كه به نظر مي

گروه هاي سياسي در ايران . دي نگرفتن گروه و حزب سياسي در ايران استوجود دارد ج
شوند و در ساير زمان ها چنـدان در عرصـه    دوره حاضر عمدتاً در دوران انتخابات فعال مي

اين غيرفعال بـودن  . سياسي كشور فعاليت منسجم و در چارچوب يك گروه سياسي ندارند
هويت مستقل از افراد عضو آن ظهور و بـروز  شود تا گروه سياسي به شكل يك  موجب مي

نكند؛ در نتيجه، جامعه نيز با اين گروه هاي سياسي غيرفعال يا حداكثر نيمـه فعـال چنـدان    
حزب كه توي ايران «: ساله بسيار گوياست 26در اين باره اظهارات مردي . يابد آشنايي نمي
نيـرو تربيـت   . عـالن توي خارج حزبـا هميشـه ف  . حزب حساب و كتاب داره. جدي نيست

امـا تـوي ايـران    . وقتي هم كه توي قدرت نيستن روي كار دولت نظارت مي كـنن . كنن مي
اونم چون همه چيزمون تقليد از خارجه، سياستمدارامون هـم  . حزب فقط برا دوره انتخاباته

حزب رو تقليد كردن اما چون قدرت رو دوس دارن نمي تونن اون را با بقيـه هـم حزبـي    
  ».سيم كننهاشون تق

شده با حاميان سياسي نامزدها آشنا بودند و برخي از آنان بـر تـاثير    البته بيشتر افراد مصاحبه
در اين بـاره  . گذاشتند دهندگان ديگر صحه مي  نظر اين حاميان بر ديدگاه و راي خود يا راي

 مـردم ديـدن رفسـنجاني و خـاتمي از    «:  ساله مـي تـوان ارجـاع داد    36به اظهارات مردي 
كنند گفـتن حتمـا    ديدن همچين آدماي گنده اي ازش حمايت مي. كنند روحاني حمايت مي

ساله نيز مـي   23مردي » .من خودم به خاطر اقتصاد كشور به روحاني راي دادم. خوبه ديگه
قاليباف رو نمي دونم ولي توي تبريز . جليلي بزرگترين طرفدارش مصباح يزدي بود«: گويد

روحـاني طرفـداراش زيـاد    . از واليتي حمايت كرده بـود ) عه تبريزامام جم(آقاي شبستري 
شناخت اين فرد از حاميان نامزدها نشان دهنـده  » .بزرگشون رفسنجاني و خاتمي بود. بودن

به همين سبب انتظار مي رفت وي در داليل رأي دهي .  پيگري اين امر از سوي وي داشت
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ي ببرد، امـا ايـن فـرد در داليـل رأي خـود از      خود به آقاي روحاني از حاميان ايشان نيز نام
اصـلش بـرا خـاطر    . من خودم تصميم گـرفتم «: حمايت رجال سياسي ذكري به ميان نياورد

: سـاله نيـز مـي گويـد     44زنـي  » .آدم باتجربه اي بـود . اقتصاد بود كه به روحاني رأي دادم
ثبت نام همينكه  زمان. حمايت رفسنجاني توي راي دادن مردم به روحاني خيلي خوب بود«

مردم مي خواستن بـه رفسـنجاني   . گفتن رفسنجاني ثبت نام كرده يه شوري توي مردم افتاد
بهش صالحيت ندادن مردم نيگا كردن رفسنجاني از كي حمايت مـي كنـه بـه او    . راي بدن
  » .راي دادن

  
  نقش دين و باورهاي ديني در رفتار انتخاباتي. 3- 4

وشـني فرهنـگ و باورهـاي يـك جامعـه مـذهبي را بازتـاب        بيشتر افراد مصاحبه شده به ر
در . گيـرد  مذهب در اينجا نه تنها اسالم بلكـه فرهنـگ شـيعي را نيـز در بـر مـي      . دادند  مي

كه خـود   هاي غيرمستقيم نگرش افراد نسبت به مذهب و اين ها سعي شد با پرسش مصاحبه
ز آن طريق نوع نگرش آنـان  دهند مشخص و ا اي از تعلق به مذهب قرار مي را در چه دسته

بنـدي   اي از كدگذاري به يك دسـته  طي فرايندي دومرحله. به سياست و انتخابات فهم شود
تحليلي از منظر اين پژوهش در ميان مصاحبه شدگان رسيديم و چهار دسته يا گونـه را بـه   

ي بدون تقيد، سـنتي، مـذهبي سـنتي، و مـذهب    : حيث نوع رابطه با دين از هم تفكيك كرديم
ذكر اين نكته ضروري است كه مردم در مواجهه با پرسشي درباره ميزان تقيدشـان   1.انقالبي

تر از آنچه هستند در نظر مي گيرند و گـاه بـا معيارهـاي     به دين، گاه دينداري خود را پايين
ساخته براي سـنجش   بنابراين در اين پژوهش مقياسي از پيش. خاص خود آن را مي سنجند

نداشتيم و در دريافت از ميزان تعلق افراد به مذهب تنها به فهم خود مصاحبه  دينداري افراد
شوندگان اكتفا نكرديم و فهم خود از شيوه گويش و رفتار مصاحبه شـونده را نيـز دخالـت    

به بيان ديگر، پژوهشگران سعي كردند از بيانات آميخته با فروتني مصاحبه شونده يا .  داديم
بردند فراتـر رونـد و از طريـق     نجش ميران دينداري خود به كار ميمقياسي كه آنان براي س

  . هاي مورد نياز را بسازند اي، گونه مرحله و كدگذاري دو) اظهارات افراد(ها  مقايسه خود داده
در مقايسه ميان رأي دهندگان به آقاي روحاني و ديگر نامزدها متوجه مـي شـويم كـه رأي    

حـال  . انـد  رأي دهندگان به ديگر نامزدها به سنت متمايلدهندگان به آقاي روحاني بيش از 
اين در . اين تمايل ابتدا در قالب دسته مذهبي سنتي است و در حد دوم در قالب دسته سنتي

حالي است كه رأي دهندگان به ديگر نامزدها ابتدا به دسته مذهبي انقالبي متمايـل بودنـد و   
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گرش به مذهب در جاي ديگري نيز خـود را  اين شيوه ن. در حد دوم به دسته مذهبي سنتي
  . نشان مي دهد

هـايي كـه ذكـر     مصاحبه شدگان در بيان انگيزه خود از شركت در انتخابات از جمله انگيـزه 
 39زنـي  . نمودند تكليف شرعي به شركت در انتخابات بود، يعني انگيزه اي كـامال مـذهبي  

ودمون برا مملكت خودمون تصـميم  تكليف يعني اينكه بايد خ. تكليف بود«: ساله مي گويد
نظـام از اوجـب   «: ساله نيز مي گويد 41مردي » .شرعا بايد شركت كنيم. اين بايديه. بگيريم
. اگه اين نظام نباشه، اين حق راي دادن هيچ وقت اينجوري خودشو نشـون نميـده  . واجباته

  ».تكليفه كه از حق استفاده كنيم تا از بين نره. بودن نظام بهتره
دهندگان به آقاي روحاني چندان بر اين انگيزه تاكيد نداشتند و اقليتي از آنها اين انگيزه رأي 

در حالي كه حدود نيمي از رأي دهندگان به ديگر نامزدها اين انگيزه را ذكر . را ذكر نمودند
برخي نيز دليل شركت خود در انتخابات را به خاطر تبعيت از مقـام معظـم رهبـري    . كردند

اينكه چرا در اين پـژوهش  . ند؛ تبعيتي كه برخاسته از احساس عالقه به ايشان بودذكر نمود
چنين تبعيتي امري مذهبي در نظر گرفته شده است به فضاي مذهبي ذكر كنندگان اين دليل 

  . ذكر كنندگان اين دليل به لحاظ مذهبي در دسته مذهبي انقالبي قرار داشتند. گردد باز مي
به هيچ كدوم از اينا . من به خاطر آقا توي انتخابات شركت كردم«: دساله مي گوي 36مردي 

  ».از طريق آقا هم كانديدامو انتخاب كردم. ديگه اعتماد ندارم
قـرار  » مـذهبي سـنتي  «يا » مذهبي انقالبي«شده آنان كه در سنخ  دركل، درميان افراد مصاحبه

» حقـي «خود بدانند تا » تكليف«گرفتند تمايل بيشتري داشتند كه شركت در انتخابات را  مي
گـرا راي داده بـود    ساله كه به يكي از نامزدهـاي اصـول   43زني . كه بايد از آن استفاده كنند

اگه توي انتخابات شـركت  «: دارد داند و اظهار مي شركت در انتخابات را تكليف شرعي مي
بايد شركت كنيم . د اينجانكنيم مثل اينه كه به آمريكا و كشورهاي بيگانه گفتيم بفرماييد بيايي

ايـن در حـالي   » .واجبه شركت كنيم. تا كشورهاي بيگانه خيال نكنن دست از نظام كشيديم
است كه رأي دهندگان به آقاي روحاني رأي دادن را بيشتر يك حق شخصي مي دانستند تا 

ي ساله كه به آقاي روحان 37در پاسخ به داليل شركتش در انتخابات، مردي . تكليف شرعي
سـهمم از اداره  . چرا توي انتخابـات شـركت كـردم؟ چـون حقمـه     «: گويد راي داده بود مي

چي برام . مي خوام كشور چطوري اداره بشه. با اين راي مي تونم بگم كه نظرم چيه. كشوره
  » .مهمه و اينا
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اگـر شخصـي   . اين مسأله با ميزان محوريت مذهب در بـين ايـن دو گـروه همخـواني دارد    
اما اگر . تواند از اين حق استفاده كند يا نكند تخابات را حق خود قلمداد كند ميشركت در ان

اين دقيقا يكـي از علـل   . آن را تكليفي شرعي قلمداد كند هميشه در آن شركت خواهد كرد
كنند و  وجود يك گروه منسجم و وفادار است كه همواره در انتخابات گوناگون شركت مي

در ايـن  . دهنـد  پندارند از نظر نظام اسالمي اصلح است راي مـي  معموال به كانديدايي كه مي
  .بيشتر توضيح داده شده است 7زمينه در بند 

  
  گيري درزمان انتخابات گيري افكارعمومي و تصميم ها درشكل رسانه سهم. 4- 4

هاي تلويزيوني داخلـي   فرستنده. كردند عمده مصاحبه شوندگان اخبار انتخاباتي را دنبال مي
ساله در پاسخ بـه ايـن    27زني . اصلي كسب خبر براي اكثريت افراد مصاحبه شده بودمنبع 

درصد اخبار رو دنبال مـي   90«: گويد كرد يا نه مي پرسش كه آيا اخبار انتخابات را دنبال مي
بيشتر اخبار انتخابات تلويزيون «: ساله نيز مي گويد 32مردي » .بيشترش تلويزيون بود. كردم

بعدشم . داديم اما تلويزيون رو از دست نمي. اهل روزنامه اينا نيستم. مي ديديمرا توي خونه 
  ».مي مونه حرفاي با رفقا و همكارا

گيـري انتخابـاتي آنـان، بيشـتر      هـاي تلويزيـوني در تصـميم    درباره اثـربخش بـودن برنامـه   
را چنين  ي خود ساله تجربه 36به طور مثال  مردي . شدگان منكر تاثيرگذاري بودند مصاحبه
مناظره ها خوب بود ولي مـن  . برنامه اي رو يادم نمياد كه خيلي روم اثر بذاره«: كرد بيان مي

به بيان ديگـر، او نيـز ماننـد بسـياري از مصـاحبه شـدگان       » .قبل اونا تصميم رو گرفته بودم
بنـا بـر اظهـارات مصـاحبه شـوندگان،      . دانسـت  تاثيرپذيري از هرجا و هر كس را بـد مـي  

هاي انتخاباتي تلويزيون به خصوص مناظرات بسيار كم موجب تغيير رأي آنان شـده   برنامه
گيـري نـوع    هاي تلويزيوني نامزدهـا در شـكل   ساله در پاسخ به نقش مناظره 36مردي . بود

توي مناظره ها چيز خاصي نديدم كه باعث عـوض شـدن   «: انتخابش اين توضيح را داشت
كنن ببينن كانديداشون چه جوري حـرف   ناظره نيگا ميفكر كنم مردم توي م. كانديدام بشه

  ».نه اينكه كدوم يكي شون بهتر حرف ميزنه. ميزنه و چيا مي گه
هاي فارسـي خـارج از ايـران نيـز      در پاسخ به اين پرسش كه آيا اخبار انتخابات را از كانال

اي را منبع  اهوارههاي م كردند يا خير، كمتر كسي بود كه به آن اذعان كند و كانال دريافت مي
ساله در اين زمينه بسيار  25هاي مردي  نوع گفته. مهمي براي كسب اخبار انتخاباتي ذكر كند
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رو ) اي سريال هاي تركيـه (توي خونه ماهواره داريم ولي فقط فاطمه گل و ازل «: گوياست
  ».اخبارش چرت و پرته. نيگا مي كنم

دادند مراجعـه   ت شخصي خود احتمال مياين در حالي است كه پژوهشگران بنا به مشاهدا
به ماهواره  براي كسب اخبار انتخابات در بين شمار قابل تـوجهي از سـاكنان شـهر خـوي     

  . امري شايع باشد
  
  »چارچوب«ها و انتظارات در روز و خواسته چگونگي قراردادن موضوعات. 5- 4

شود معمـوال در   ته ميي موضوعاتي كه در هر دوره انتخاباتي در اذهان مردم برجس مجموعه
ها و دوستان و آشنايان و در تعامـل بـا طيفـي از     فرايندي از كسب اطالعات از طريق رسانه

اين موضوعات و مباحث پيرامون . اي ار روابط اجتماعي شكل مي گيرد افراد ديگر در شبكه
ن سـازد كـه در آ   هاي شخصي راي دهندگان چارچوبي را مي ها و برداشت آن دركنار تجربه

در ايـن دوره انتخابـاتي   . شـود  موضوعات مذكور فهم و درباره آنها صحبت و استدالل مـي 
توان از اقتصاد و به ويـژه ركـود و    ازجمله موضوعاتي كه در اين چارچوب قرار داشتند مي

اي، تحريم ها، و روابـط   همچنين، مسائل سياست خارجي مثل مذاكرات هسته. تورم نام برد
اما ظاهرا مثـل هـر   . شد ها به عنوان موضوعات مهم ذكر مي احبه شدهبا غرب در گفتار مص

شده توانايي نامزدها بـراي حـل مشـكالت را مهمتـرين      دوره انتخاباتي ديگر، افراد مصاحبه
دانستند و براي تشخيص ايـن توانـايي در    گيري خود مي موضوع مرتبط با چگونگي تصميم

در اين . توانست مالك شايستگي كانديداها باشد هايي بودند كه احتماال مي پي ترسيم ويژگي
هـايي كـه    در ويژگـي . زمينه، مصاحبه شدگان انتظار معجزه از نامزد مورد نظرخود نداشـتند 

. كردند موردي كه نشان از انتظار تغيير سريع اوضاع باشد بيان نشـد  براي نامزد خود ذكر مي
سـاله   30زني . انگر چنين ديدگاهي بودهايي مانند داشتن تجربه و واقع گرايي بي ذكر ويژگي

تا اين تازه به دوران رسيده ها بيان جاي قديميا رو بگيرن خيلي كار «: گويد به طور مثال مي
شد كـه سـرد و گـرم روزگـار رو      بايد كسي انتخاب مي«: گويد ساله مي 41و مردي   ».دارن

ياد ببينه چـي بـه چيـه و تـازه     نه اينكه بعد رأي آوردن ب. از اوضاع باخبر باشه. چشيده باشه
  ».بخواد كار ياد بگيره

ها در اين دوره از انتخابات مدنظر بسياري از مصاحبه  وضعيت اقتصاد و ارتباط آن با تحريم
تـوي جامعـه مـا درصـدي از مـردم هسـتن كـه،        «: گويـد  ساله مي 35مردي . شوندگان بود

اين احتياج . شون محتاج انددرصدشو نمي دونم ولي درصدي از مردم هستن كه به نون شب
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شبي كه مشخص شد روحـاني  . با شعاراي روحاني اگه يه جا گذاشته بشه همخواني داشت
يه تعداد بودن كه نمي . نمي دونم دستايي توي كار بود يا نه. رئيس جمهوره دالر اومد پايين

ارا كـم  تونستن فشاراي اقتصادي رو تحمل كنن احتمال مي دادن كه آقاي روحاني بياد فشـ 
آقا توي مشهد هـم اينـو   . وضع اقتصاد مملكت خرابه«: ساله نيز مي گويد 26مردي » .ميشه

. فقط روحـاني درد مـردم رو فهميـد   . گفت ولي كانديداهاي اصولگراها توي كتشون نرفت
  ».مردم هم به كسي راي ميدن كه دردشونو بفهمه

دانسـتند و بـه    المللي مي هاي بينبسياري از افراد وضعيت كنوني اقتصاد را ناشي از تحريم 
همين سبب سابقه ديپلماتيك رئـيس جمهـور آينـده نيـز مـورد تاكيـد برخـي از مصـاحبه         

اين تاكيد بر اقتصاد و سـابقه ديپلماتيـك در گفتـار رأي دهنـدگان بـه آقـاي       . شوندگان بود
سـاله در تحليـل خـود از علـت راي آوردن روحـاني       40مـردي    .روحاني پررنگ تر بـود 

روحاني به اين دليل راي آورد كه رو مشكالت اقتصادي مردم از جمله تورم، فقر «: گويد يم
اصـلي تـرين مشـكل تـوي دوره     . شاهرگ مشكالت مردم رو گرفت. اومد خيلي مانور داد

روحـاني اومـد گفـت    . انتخابات مشكالت اقتصادي بود كه به دنبال تحريم ها پـيش اومـد  
شايد اونايي كه سـطح سوادشـون بـاال    . لمللي عوض ميشهالگوي صحبتمون با جوامع بين ا

آروم . مثال مثل رئيس جمهور قبل الدرم بلدرم نميكـه . بود اين شعار براشون خيلي مهم بود
برا بعضي از مردم هم، بعضي شون ها، اين نظر بود كه سازش هم نميشـه امـا   . حرف ميزنه

بيشترشـون هـم،   . ما هم بهتر ميشـه وضع . همين كه روحاني بياد فضا يه خورده آروم ميشه
» .درصدشون هم مي گفت نه بايد يكي بياد كه قاطعانه حرف بزنه و برخـورد كنـه   40يعني 

ملت نمـي  . از وقتي تحريما شروع شد بازار خراب شد«: گويد ساله مي 37همچنين، مردي 
  ».بايد يكي بياد كه زبون اين آمريكايي ها رو بفهمه. تونن دووم بيارن

معتقـد بودنـد   . جامعه هدف از عملكرد دولت قبل در زمينه اقتصـاد ناراضـي بودنـد    دركل،
  . توان از طريق مشاركت در انتخابات مسير اداره كشور را تغيير داد مي
  
  گذارند ها تاثير مي گيري چارچوب هايي كه بر شكل شبكه. 6- 4

ها  ي اجتماعي ما انسانتوان گفت كه دنيا گرا از زندگي اجتماعي مي با يك برداشت برساخته
در پديد آمدن . گيرد مي اي از روابط داريم شكل  كنشي كه با ديگران در شبكه در جريان برهم

هاي عاقالنه ما و محاسبه منافع و معايب  گيري چارچوبي كه در زمان انتخابات مبناي تصميم
. آفرين است اريم نقشهاي اجتماعي كه در آنها قرار د گيرد نيز انواع شبكه هر گزينه قرار مي



 : ...يهمين دوره انتخابات رياست جمهورداليل مشاركت در يازد   40

  

اعضـاي خـانواده، همكـاران، دوسـتان، افـراد      : هايي از اين دست عبارتند از مهمترين شبكه
چه در ميان افرادي كه با آنـان تعامـل   (گيرند  معتبري كه معموال مرجع اطالعات ما قرار مي

گيـريم، و   ها با آنان در تماس قـرار مـي   رودررو داريم و چه افرادي كه از طريق انواع رسانه
در . گيريم هاي تصادفي قرار مي حتي افرادي كه به عنوان شهروندان ديگر با ايشان در تماس

گيـري افـراد    هاي تصميم ها در ترسيم چارچوب ها گوياي مهمترين شبكه اين زمينه مصاحبه
رف ام حـ  بيشتر با دوستام و خانواده«: دارد ساله اظهار مي 32زني  . گيري بودند در هنگام راي

 36مـردي  » .چون قبال هم طرف رو ميشناختم.  يا با اونايي كه بهشون اعتماد داشتم.زدم مي
با همون بچه هاي قديمي در مورد انتخابات . ما از پيله مون بيرون نرفتيم«: ساله نيز مي گويد

الگوي فكريمو . بيشتر با بابام حرف مي زدم«: ساله هم مي گويد 27مردي » .حرف مي زدم
  ».از بابام گرفتم بيشتر

اي است كه حتي در دوران انتخابات، كه تا حد بسياري فضاي تسـاهل   جامعه هدف جامعه
تر و در نتيجه فضا براي بحث و گفت و  و تسامح سياسي گسترش مي يابد و جامعه سياسي

. دهنـد  شود، صحبت بـا نزديكـان خـود را تـرجيح مـي      گو درباره مسائل انتخاباتي بازتر مي
از افراد مدعي بودند تنها از دوستان، آشنايان و خانواده خود در تصميم به راي دادن بسياري 

بينيم  ساله مي 33نمونه اين اشاره را در سخنان مردي . و انتخاب گزينه خود تاثير پذيرفته اند
با هم نشستيم فكـر كـرديم ديـديم    . ما توي خونه همه به روحاني راي داديم«: گويد كه مي

داداشا و بابـا هـر دوره راي   . دم من معموال توي انتخابات راي نمي. قه روحانيهكسي كه الي
راستش حرفـاي خونـه تـوي    . كنن اين دوره ديدم بعضيا دارن به مملكت خيانت مي. دن مي

  :دارد ساله نيز بيان مي 56زني » .راي دادنم مؤثر بود
خوبيه بيايين بهـش   گفت كه روحاني آدم) پسرش(حسين . خب من به روحاني راي دادم«

مثل من نيست كه صبح تا شـب  . خبر داره از اوضاع مملكت. حسين توي بازاره. راي بديم
  ».توي خونه ام و نمي دونم بيرون چي مي گذره

بانوان حاضر در ميان مصاحبه شوندگان بدون استثنا خانواده خود، به خصوص همسر، پدر 
اطالع و نيز اثرگذار بر تصميم نهايي خود ذكر و برادر خود را به عنوان يكي از منابع كسب 

تنها يك خانم متأهل مشاهده شد كه انتخاب نهايي وي با انتخاب نهايي همسرش . كردند مي
شده همسرش را يكي از منابع كسب اطالع  البته در اين مورد نيز خانم مصاحبه. متفاوت بود
  :دگوي ساله مي 23يا در يك مورد ديگر،زني . كرد معرفي مي
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اينكه اونا به كي راي بدن بـرا مـن مهـم    . برا انتخابات با برادرم و بابام زياد حرف مي زديم«
سـاله نيـز بـه شـبكه خـانوادگي در تبـادل        36زني » .اونا بيشتر از اوضاع سر در ميارن. بود

اش اشاره  اطالعات و گفت و گو درباره انتخابات به عنوان مهمترين شبكه ارتباطي اجتماعي
حـرف هـاي معمـولي    . فاميل و برادر و پدرشوهرم و اينا حرف ميـزدم . با همسرم«: داشت
بيشتر خبرهـا رو بعـد تلويزيـون از اون    . همسرم به غرضي راي داد اما من به واليتي. بيشتر
اصال اينكه به واليتي راي دادم دليلش . اونم اولش مي خواست به واليتي راي بده. گرفتم مي

. اما آخرش گفت همشون سر و تـه يـه كرباسـن   . گفت رد واليتي ميحرفايي بود كه در مو
  ».هيچ كدوم به درد كشورداري نمي خورن

  
  دهندگان وفادار و منسجم راي. 7- 4

ترين گـروه رأي دهنـده بـه لحـاظ عقايـد       توان منسجم رأي دهندگان به آقاي جليلي را مي
از رأي دهندگان بـه ديگـر    اين گروه بيش. هايشان دانست فكري، داليل و حتي نوع تحليل

از سخنان آنان مشخص بود كه در هر حالتي . كانديداها نوعي نگاه مشخص سياسي داشتند
شـركت  . در هر انتخاباتي ازجمله انتخابات رياست جمهوري دوازدهم شركت خواهند كرد

ي قرار بيشتر آنان در دسته مذهبي انقالب. آورند در انتخابات را نيز تكليفي شرعي به شمار مي
مـداري را بـراي    هايي مانند گفتمان انقالبـي، استكبارسـتيزي و واليـت    گرفتند و ويژگي مي

هايي مانند حضـور در انتخابـات بـه     اين گروه داشتن انگيزه. نمودند كانديداي خود ذكر مي
البته حمايت از نظام (خاطر شخص مقام معظم رهبري، ضديت با آمريكا و حمايت از نظام 

را به تكليـف شـرعي حضـور در    ) شود دگان در ساير كانديداها نيز مشاهده ميدر رأي دهن
البته تعدادي از چنين افرادي را ما در ميـان رأي دهنـدگان بـه آقـاي     . انتخابات مي افزودند

جليلـي  «: آوريم ساله را مي 31به عنوان نمونه، اظهارات مردي . كنيم قاليباف نيز مشاهده مي
ولـي تـوي يكـي از    . قبال هم شناخت داشتم خيلي سـطحي . ناختمرو بيشتر از مذاكرات ش

موبايال ديدم نوشته بودن كه اگه مذاكره شكست بخوره احيانا منجر به جنگي ميشه، جليلـي  
گيد احتماال جنگي ميشه من اين پـام   پاي مصنوعي شو درآورده بود و گفته بود شما كه مي
خيلـي آدم  . اين جنگ از دسـت ميـدم  رو توي اون جنگ از دست دادم اين يكي شم توي 

توي صحبت هـاش  . آدم واليي هست. مثل بعضيا آدم انعطاف پذيري نيست. قاطعي هست
يه رفتارهايي هم داشت مثل يه بار كه نشون دادن خودش . ديدم كه كامال آدم واليي هست

ده، اينا كه ظاهري ان اما تدريسشو توي دانشگاه شنيدم، باسـوا . چمدون خودش رو مي برد
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خـودش درد  . جوونيشو توي همين انقالب سپري كرده، عاطل و باطل زنـدگي نگذرونـده  
من نيگا كـردم كـي   «: اش از آقاي جليلي اين بود ساله تلقي 30مردي »  .جامعه رو مي دونه

كـي حـرف اقتصـاد مقـاومتي رو     . كي از آمريكا بيشتر بد ميگه. بيشتر از همه به آقا نزديكه
  ».اليي بودن يه سر و گردن باالتر از بقيه بودجليلي توي و. ميزنه

هاي پژوهشي  يكي از يافته. توان مشاهده كرد هاي ديگر نيز مي چنين يافته اي را در پژوهش
سـيدامامي و  (هاي مؤثر بـر مشـاركت شـهروندان در ايـران      پيمايشي درباره عوامل و انگيزه

انگيزه هاي اصلي خود براي شركت اين بود كه گروهي از راي دهندگان كه ) 1388عبداهللا، 
تقويـت  «و » پيروي از مقـام رهبـري  «و « حمايت از نظام جمهوري اسالمي«در انتخابات را 

ذكر كرده بودند در زمره شركت كننـدگان هميشـگي انتخابـات گونـاگون در     » انسجام ملي
  . كشور بودند

  
  هاي نظري  يافته.5

هاي مصاحبه شوندگان در ايـن پـژوهش موجـب ترسـيم خطـوط       تجزيه و تحليل صحبت
چارچوبي شد كه در آن مصاحبه شوندگان موقعيـت خـود را در رونـد انتخابـات تعريـف      

هـا بـه طـور     هايي كه در كنش متقابل  با ديگـران و از رسـانه   ي استدالل كردند و بر پايه مي
گرفت كه  برداشتي از انتخابات در ذهنشان شكل مي مستقيم و غيرمستقيم دريافت مي كردند

نظريـه  . هاي موجود دست به چه انتخابي بزننـد  شدند كه از ميان گزينه ي آن اقناع مي برپايه
چارچوب ديويد اسنو، كه تصحيح گر و توسعه بخش نظريـه انتخـاب عقالنـي اسـت، در     

فرايند اقناع تا حـدود زيـادي   هاي مربوط به  تلفيق با برخي مباحث نظري برگرفته از نظريه
در يـك بازسـازي از   . گيري درباره داي دادن به نامزدهاسـت  قادر به تبيين چگونگي تصميم

دهنـدگان را   هايي كـه راي  كنند كه چارچوب سازي، نگارندگان پيشنداد مي نظري چارچوب
شوند  آنان ميدهي  كنند و منجر به رفتار راي دهنده مي فادر به تفسير نقش خود به عنوان راي

رويكرد عمومي به سياسـت، فراينـد پـيش اقنـاع،     : شوند تحت تاثير عوامل زير برساخته مي
اي كـه در   هاي اقنـاعي  اند، و گفتمان اي كه آنان در درونشان قرار گرفته شبكه هاي اجتماعي
  .  گيرند معرض آن قرار مي
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  مراحل پيش اقناع.1- 5
جوينـد كـه    اشخاص از واژگان و عباراتي بهـره مـي  مردم در قضاوت در مورد رويدادها و 

بر اين اساس نيـازي بـه اسـتفاده از تفاسـير     . توافق همگاني است معناي اعتباري آنها مورد 
توان به همان معنـاي اول مـورد توافـق همگـاني بـر تحليـل        سطح دوم به بعد نيست و مي

يازدهم رياست جمهوري  پيش از شروع فرآيند انتخابات. صحبت هاي عامه مردم تكيه كرد
در . فضايي در كشور ايجاد شد كه در آن اقتصاد به عنوان مسأله اول كشـور مطـرح گرديـد   

اين فضاي عمومي، وضعيت اقتصـادي كشـور بحرانـي بيـان شـد و علـت آن بـه دو نظـر         
عملكرد نادرست دولت دهم در اقتصاد و تحريم هـاي بـين المللـي بـه     : بازگشت داده شد
گونـه بازتـاب    هاي مصاحبه شوندگان اين اين دو عامل در گفته. اي كشور هسبب مسأله هست

امـا  . احمدي نژاد اولش خوب كار كرد، كلي جاده ساخت، كارخونه سـاخت «: پيدا مي كند
صبح از خواب . همه چي گرون شده. افتاد دنبال مشايي. توي دور دوم مملكت رو ول كرد
چنـد مـاه پـيش ايـن     . قا تحريميم، شوخي كه نداريمآ» «.پا ميشي مي بيني قيمتا كشيده باال

تومن هم بزارم رو سـرمايه ام تـا    20ميليون پر جنس مي كردم، اما االن بايد  50مغازه رو با 
با هر كارخونه كه حرف مي زنـي  . بتونم مغازه رو سر پا نگه دارم، پر كردنش كه جاي خود

راسـتم مـي گـن    . د برابر قيمت مي خـريم ميگه تحريميم، مواد اوليه رو از بازار سياه به چن
  »!بندگان خدا

  
  هاي اجتماعي افراد شبكه.2- 5

در انتخابات يازدهم رياست جمهوري عمده مصـاحبه شـدگان ايـن پـژوهش بـا اعضـاي       
هاي اجتمـاعي   يعني شبكه. گفتند خانواده خود، دوستان و آشنايان درباره انتخابات سخن مي

. هاي غير سياسي پيش از انتخابـات بـود   يشتر همان رابطهافراد در فضاي سياسي انتخابات ب
مردم جامعه هدف حتي در شرايط گسترش فضاي سياسي نيز شبكه ارتباطات خود را كمتر 

دهند در همان شبكه هاي اجتماعي متعـارف خـود    دهند و ترجيح مي به غريبه ها تسري مي
تـوان نـوعي    د شهر خوي مـي البته دست كم در مور. درباه سياست و انتخابات حرف بزنند

شـود حتـي بحـث و     نگاه محافظه كارانه به امر سياسي را نيز مشاهده كـرد كـه سـبب مـي    
هـاي سياسـي در    وگو درباره انتخابات در محافل آشنا طـرح شـود و مـردم از بحـث     گفت
كـاري   توان براي اين نوع محافظـه  در ميان عللي كه مي. تر گريزان باشند هاي عمومي محيط
تـوان   هاي سياسي كشور، مي رد، به جز مسأله دوري از پايتخت به عنوان مركز فعاليتذكر ك
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به مرزي بودن شهر و تاكيد بر نگاه امنيتي سوي مسئوالن شهر بـه همـراه حافظـه تـاريخي     
در نتيجه، مي تـوان ادعـا كـرد كـه     . ساكنان شهر در زمينه ناامني و نياز به امنيت اشاره نمود

ستان، همكاران، و آشنايان در تصميم افراد براي راي دادن به اين يـا آن  شبكه خانوادگي، دو
دهندگان در چارچوبي است كه آنـان   گيري بسياري از باورهاي راي ساز شكل كانديدا زمينه

سخنان بـيش از نيمـي از مصـاحبه شـوندگان     . گيرند درباره نوع راي دادن خود تصميم مي
انواده، دوستان و آشنايان در رفتار راي دهـي آنـان   حاكي از آن بود كه صحبت با اعضاي خ

  . تاثير جدي داشته است 
  
 گفتمان اقناع.3- 5

كننـد و   استدالل هايي كه افراد در انتخابات براي راي دادن يا ندادن به يـك فـرد بيـان مـي    
كوشند با اتكاي به آن خود يا ديگري را قانع سازند نقش مهمي در سـاخت چـارچوبي    مي

هـا سـعي    افـراد از طريـق ايـن اسـتدالل    . آن بايد به طور عاقالنه تصميم بگيرند دارد كه در
كنند كانديداها را بشناسند، تصويري كلي از آنها در ذهن خود ايجاد كنند، تصاوير پيشين  مي

ها بـه ديگـري و    را پاك كرده و تصاوير جديد را جايگزين آنها سازند و با بيان آن استدالل
ن آن ديگري به نظر خود احسـاس مـؤثر بـودن در فراينـد انتخابـات      سعي در نزديك نمود

در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به سبب تعدد نامزدها استدالل هـاي  . نمايند
در زير به . گوناگوني براي راي دادن يا ندادن به اين يا آن نامزد دز ميان مزدم جريان داشت

در ميان راي دهندگان به آقاي روحاني : شود پرداخته ميترين اين استدالل ها  تعدادي از مهم
ساله اسـتدالل اصـلي خـود را بـراي      32مردي . جايگاه مركزي را داشت» توجه به اقتصاد«

ايني كه روحاني توي فيلمش گفـت، چـرخ   «: دارد ترجيح روحاني به ديگران چنين بيان مي
  ».ف رو نزد اال اين آخوندهيچكدومشون اين حر. زندگي مردم بچرخه حرف دل مردم بود

هاي مقبول از روحاني به عنوان دليـل   برخي از مصاحبه شدگان به حمايت برخي شخصيت
را ) و نه فقط خـودش (» مردم«ساله دليل راي دادن  45مردي . كردند راي دادن به او ياد مي

  :داشت به روحاني اين طور اظهار مي
رفسـنجاني  . روحاني رو كسي نميشـناخت . مردم به خاطر رفسنجاني به روحاني راي دادن«

دارا بودن سابقه ديپلماتيك روحـاني   ».گفت اينو من تاييد ميكنم يكدفعه ملت رفتن سمتش
 33به طـور مثـال، زنـي    . رفت نيز يكي از استدال هايي بود كه براي شايستگي او به كار مي

اي خـارجي نشسـت و   كلي با ديپلماتـ . سال رئيس امنيت بوده 16روحاني «: گويد ساله مي
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ميگن اين جليلي يه جوري حرف مي زد كه طـرف  . بلده با اونا حرف بزنه. برخاست كرده
  ».اينكه نميشه. توي مذاكره خسته مي شد

در ميان راي دهندگان به ديگر كانديداها نيز چند استدالل مهم بـراي نشـان دادن عقالنيـت    
. گفتمان انقالب در نامزد ترجيحي بود ها اهميت يكي از اين استدالل. تصميمشان مطرح بود

ما فقط يه چيز داريم كه به دنيا عرضه بكنيم و «: گويد ساله در اين زمينه چنين مي 25مردي 
مفاهيم انقالب . اونم مفاهيم انقالبه. اينا هم چيزاي به درد بخور ديگه دارن! بقيه بگن عجب

ما اصل اينه كه بيان ببينن توي مملكت البته اونم الزمه ا. هم با پرس تي وي كه صادر نميشه
نـه  (ما عدالت هست، پيشرفت هست، خدا و پيغمبر هست، بانكداري اسـالمي بـدون ربـا    

كـه اقتصـاد مملكـت رو شـكوفا     ) درصد ميگيرن 25اسالمي كه توش اين بانكهاي ما بهره 
ساله  27 مردي. كانديداها قرار داشت» تدين و تعهد«استدالل ديگر بر محور » .ميكنه هست

تخصص رو ميشه با . رئيس جمهور بايد متعهد باشه«: با اين استدالل به جليلي راي داده بود
چند تا معاون و وزير حل كرد، اما اگه رئيس جمهور متعهد نباشه، خدا رو باال سرش نبينه، 

  ».انگار كه مملكت رو دادي دست دزد
د كه افراد مصاحبه شده براي ترجيح يـك  هايي بو نامزدها از جمله استدالل» با برنامه بودن«

يـه وقتـي   «: دارد كه ساله در اين باره اظهار مي 63پيرمردي . بردند نامزد به ديگري به كار مي
فالني بهتره چون بيشتر . بود كه ميگفتيم به فالني راي بديم تا فالني كه ضدانقالبه راي نياره

همه اينايي كه كانديدا بودن براي انقالب . اما االن اون دوره گذشته. توي حرفهاش امام ميگه
حتي همين روحاني هـم نماينـده آقـا بـود تـوي      . آقا رو قبول داشتن. زحمت كشيده بودن

 4كانديدا بايد بياد بگه كه آقا مـن بـراي  . دوره، دوره برنامه و حساب و كتابه. شوراي امنيت
نـه  . مي خـوام انجامشـون بـدم    سال مي خوام اين كارا رو بكنيم و اينجوري و با اين برنامه

اينكه شعار بدهند اقتصاد رو درست مي كنيم و بيكاري رو رفع مـي كـنم و وقتـي قـدرت     
  ».دستشون ميفته كاسه چه كنم چه كنم دست بگيرن

  
  هاي اقناعي گيري استدالل ها در فرايند شكل نقش رسانه.4- 5

گيـري   هـاي تصـميم   رچوبرسانه هاي جمعي دست كم از سه راه بر فرايند انتخابات و چا
نمايي اهميت انتخابات و در  ايجاد فضاي انتخاباتي و بزرگ) 1: (گذارند راي دهندگان اثر مي

ارائـه اطالعـات دربـاره    ) 2(مردم به مشـاركت در آن؛  ) عامدانه يا ناخواسته(نتيجه تشويق 
نداشـته  نامزدها به مردم در شرايطي كه اغلب مردم ممكن است از آنـان اطالعـات زيـادي    
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شود يـا   اقناع مخاطبان از طريق تبليغاتي كه به نفع اين يا آن كانديدا پخش مي) 3(باشند؛ و 
  ).1388سيدامامي، (ها و غيره  از طريق انواع ميزگردها، مناظره

رسانه هاي جمعي در دوران انتخابات در ايران هميشه فضايي متفاوت با دوران قبل و بعـد  
انتخابات محملي است جهت افزايش آزادي هاي رسانه ها در . كنند از انتخابات را تجربه مي

گونه كه مي  رسانه هاي جمعي مي توانند اخبار انتخابات و نامزدها را آن. بيان مسائل سياسي
خواهند به اطالع مردم برسانند، دست به گزينش در اخبار بزنند، روايتـي تصـحيح شـده از    

به مردم ارائه كنند و در شكل گيري چـارچوب  ) با توجه به جهت گيري خودشان(واقعيت 
  . انتخاباتي و وجوه آن نقش مهمي را ايفا نمايند

دهنـدگان در   ها بر چگـونگي بـه تصـميم رسـيدن راي     درباره نوع و ميزان اثرگذاري رسانه
ها و اختالف نظرهاي زيادي وجود دارد، مثل ايـن بحـث قـديمي كـه راي      انتخابات بحث

اي و از طريق رهبران فكري خود كـه قـبال تحـت تـاثير      ان دو مرحلهدهندگان در يك جري
گيرند، يا اين كه  هاي اقناعي در مورد نامزدها قرار مي اند در مسير استدالل ها قرارگرفته رسانه

كند و  ها درباره انتخابات بيشتر به تقويت باورهاي پيشين مخاطبان كمك مي پيام هاي رسانه
ي ديـدگاه   اما شايد بتـوان برپايـه  . شود ر نگرش جدي در آنان ميدر حد كمي منجر به تغيي

دهندگان اغلـب نسـبت بـه مسـائل سياسـي و       اين طور استدالل كرد كه راي) 1989(انتمن 
در . سياسي آنان بي اطالعند يا اطالعات كـافي ندارنـد    تفاوت در مواضع نامزدها و گفتمان

ينـه سـاز كسـب شـناخت از كانديـداها و      توانـد زم  اي مـي  هـاي رسـانه   چنين شرايطي پيام
ايـن را بـه ويـژه در    . گيرد هايي باشد كه مباحث پيرامون انتخابات درآن شكل مي چارچوب

توان مشاهده كرد كه در برخي انتخابات هم چهره ها جديدند و هم موضوعات  مواردي مي
نسـبت بـه    اي قابل توجه و بحث رو به ظهورند، و مخاطبان نگرش هاي چندان تثبيت شده

توانند نقش قابل توجهي  ها مي توان ادعا كرد كه رسانه دقيقا از اين روست كه مي. آنها ندارند
هاي نامزد شده در انتخابات داشته  گيري نگرش افراد نسبت به موضوعات و چهره در شكل

  . باشند
م آنـان بـه   شدگان اخبار انتخاباتي را به ميزان زياد و حدود يك سو بيش از نيمي از مصاحبه
اين ميزان پيگيري نشانگر اهميت بـاالي انتخابـات از ديـد    . كردند ميزان متوسط پيگيري مي

جالـب  . از ميان منابع كسب اخبار، تلويزيون بيشترين ميزان مراجعه را داشـت . عموم است
تلويزيون مرجع مورد اعتماد حـدود  . كه هيچ كس در اين پژوهش از راديو سخني نگفت آن

خـب تـوي تلويزيـون    «: ساله در اين باره اظهار داشت 35زني . ها بود شده صاحبهنيمي از م
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ديگه كسي بين مردم و كانديداها واسطه . خود كانديداها ميان مستقيم با مردم حرف مي زنن
از ميان برنامه هاي انتخاباتي تلويزيون، در كنـار انتشـار اخبـار انتخابـاتي كـه اكثـر       » .نيست

تلويزيون از آن بهره مي بردنـد، منـاظرات، گفـت و گـوي جداگانـه بـا        استفاده كنندگان از
كانديداها و فيلم هاي تبليغاتي كانديداها نيز درصد بااليي از مراجعه را به خـود اختصـاص   

. توي مناظرات نمي تونستن دروغ بگن«: گويد ها مي ساله درباره مناظره 23زني . داده بودند
معلوم هم مي شد كه اصال اين . اش رو مي ريختن توي آب اگه دروغ ميگفتن اون يكيا پته

آقا كه مي خواد رئيس جمهور بشه مي تونه دو كالم درست و حسابي توي جمعي كه مثل 
  ».خودش گنده ان حرف بزنه يا مثل اون عارف هيچي نشده عصباني مي شه

شتر موارد  تـاثيري  هاي تلويزيوني در بي رسد مناظره با وجود چنين ديدگاه مثبتي، به نظر مي
كننده در انتخاب نهايي افراد نداشت يا درنهايت موجب مصمم شدن فرد در انتخـاب   تعيين

  .  قبلي خود شده بود
الزم به ذكر است در ميان فيلم هاي تبليغاتي، جمله آقاي روحاني در فـيلم تبليغـاتي خـود    

گي مردم به نظـر  مبني بر چرخيدن چرخ هاي انرژي هسته اي به شرط چرخيدن چرخ زند
هاي تبليغاتي بود زيرا در اظهارات چنـدين فـرد    رسد ازجمله اثرگذارترين فرازهاي فيلم مي

كه چرا مردم رسانه ها را چندان اثرگذار بر رأي و تصميم  اين. مصاحبه شده به آن اشاره شد
گر اثرگذاري تواند نشان دانند، عالوه بر اجتناب از تاييد تاثيرپذيري خود، مي نهايي خود نمي

هـا پـيش در    سال. اي رسانه هاي جمعي در تصميم نهايي مردم در انتخابات باشد دو مرحله
در جريان انتخابات رياست ) 1944(اي كه الزارسفلد و  همكارانش  در مطالعه 1940ي  دهه

جمهوري در آمريكا به عمل آوردند متوجه شدند كه بيشتر راي دهندگان تصميم خود براي 
وگو و مشورت بـا دوسـتان و نزديكـان خـود گرفتـه       كانديدايشان را از طريق گفتراي به 
پژوهش بيشتر نشان داد كه ذكر شبكه دوستان و تاثير فردي ديگران به معناي آن نبود . بودند

درواقع اتفاقي كه افتاده بود اين بـود كـه برخـي    . ها بر نتيجه انتخابات تاثير ندارند كه رسانه
اي  هـاي رسـانه   بودند به دقت بـه پيـام  » رهبران فكري«راي ديگران در حكم افراد كه بعدا ب

ازاين رو، پيام رسانه ها در دو مرحله . كردند ها را به ديگران منتقل مي توجه و سپس آن پيام
اين يافته زمينه ساز نظريه معروف انتقـال دومرحلـه اي   . به سوي مخاطب جريان مي يافت

ميزان باالي مراجعه به تلويزيون به همـراه  ). 1973كاتز، . ك. ر ربراي مطالعه بيشت(پيام شد 
نام بردن از دوستان و آشنايان به عنوان يكي از منابع كسب اخبار نگارندگان را به اين نتيجه 
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هدايت مي كند كه افـراد از طريـق دوسـتان و آشـنايان خـود از تلويزيـون و برنامـه هـاي         
  .ثر پذيرفته اندانتخاباتي آن به صورت غيرمستقيم ا

  
  گيري نتيجه.6

هاي  رأي دهندگان جامعه هدف مانند رأي دهندگان در ديگر نقاط جهان بر مبناي چارچوب
. كنند مكاني ساخته مي شوند عمل مي –عقالني كه بر اساس شرايط و عوامل خاص زماني 

اقناع فضايي ايجاد شد كه در آن اقتصاد و حـل   بر اساس نتايج اين پژوهش در مراحل پيش
نـوعي تحليـل جمعـي بـر     . مشكالت مربوط به آن به عنوان مسأله اول كشور مطرح گرديد

ر را اساس تجربه شخصي در سطح جامعه به وجود آمد كه اوضاع نامناسب اقتصادي كشـو 
راي دهندگان بالقوه . داد به تحريم هاي بين المللي ناشي از مسأله هسته اي كشور نسبت مي

نظرهـاي گونـاگون دربـاره     هـا و نقطـه   در شبكه دوستان، اقوام، و خـانواده خـود اسـتدالل   
در . وگو نشستند هاي نامزدها به گفت انتخابات، مهمترين مسايل كشور و مردم، و صالحيت

ها قرار  ع رأي دهندگان به آقاي روحاني نيز توجه به اقتصاد در محوريت استداللگفتمان اقنا
چه به مثابه راه حل مطرح شد تـالش بـراي تغييـر مسـير      در اين فضاي گفتماني آن. گرفت

  . اداره كشور جهت اصالح امر اقتصاد با تكيه بر مشاركت در انتخابات بود
  

  نوشت پي
  .ها خودداري شد ز ذكر تعاريف اين دستهبه منظور كاهش حجم مقاله ا. 1
  

  منابع
  .1392فرمانداري خوي، : ، خويآگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري در شهرستان خوي

پارادايم روش شناختي كيفي روش تحليـل كـنش در نظريـه ي اروينـگ     «). 1387(ابوالحسن تنهايي، حسين 
  . 26- 17): تابستان( 13، شماره جامعه شناسي، »گافمن با نگاهي به مبارزات انتخاباتي مك كين و اوباما

روندان در انتخابـات  عوامل مـؤثر بـر مشـاركت شـه    «. )1388پاييز (سيدامامي، كاووس و عبدالمطلب عبدهللا 
  .4، ش 4سال . پژوهشنامه علوم سياسي» مطالعة موردي شهر تهران: رياست جمهوري و مجلس

، هـاي ارتبـاطي   پژوهش»  .تلويزيون و انتخابات رياست جمهوري در ايران«). 1388بهار (سيدامامي، كاووس
  ).57پياپي ( 1، ش 16سال 

» درآمدي نظري بر كاربرد و نقد نظريه چهارچوب سازي در تحليل پويش هاي قومي،«). 1388(كريمي، علي 
 .52 – 33: 40شماره  ،مطالعات ملي
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