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مورد مطالعه حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس در انتخابات (  انتخاباتي ايرانيان تحليل رفتار
  *1) مجلس شوراي اسالمي 8دوره 

 
  

 †*مريم بايي الشكي
  كارشناس ارشد جغرافياي سياسي

 دكتر زهرا پيشگاهي فرد
  دانشياردانشكده جغرافياي دانشگاه تهران

 
 

  :چكيده
اساس  جامعه بر فردي در هر جامعه و تارسياسي، مبين مرتبه اي از مشاركت سياسي است كه هرانتخابات بعنوان يك رف

اداره  در اراده مردم را بخشي از و كند آن شركت مي در اصالح و تغيير محيط جغرافيايي جهت حمايت، در فهم سياسي خود
اين اساس  بر.  عوامل جغرافيايي دخيل هستندجمله عوامل موثري از اين فرايند در .نمايد مي به حكومت واگذار امور

 تر با شناخت دقيق ايران است و در علم جغرافيا در جغرافياي انتخابات از مباحث نو .شود جغرافياي انتخابات مطرح مي
اين . زدجمله عوامل مؤثر بر رفتار رأي دهندگان مي پردا نتايج انتخابات از در نواحي انتخاباتي به بررسي عوامل مختلف مؤثر

شناسايي اين عوامل هم  بررسي و. نتايج انتخابات باقي مي گذارد زمانها و مكانهاي مختلف، تأثيرات متفاوتي بر عوامل در
ريزي هاي آينده  گروههاي سياسي مفيد خواهد بود و مي توانند در برنامه هم براي احزاب و و براي حاكمان سياسي كشور

 انتخاباتي مردم ايران پرداخته و رفتار بر ابتدا به بررسي برخي عوامل موثر تحقيق حاضر. كنندنتايج آن استفاده  انتخاباتي از
. دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي مي پردازد انتخاباتي مردم حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس در سپس به تحليل رفتار

ف مؤثر در انتخابات، از جمله نقش احزاب، متغيرهاي مختل كه تأثير گيرد ارزيابي اين رفتار با اين هدف صورت مي
  . مشخص شود...و سوابق كاري كانديدا شخصيتهاي محلي، مشخصات تحصيالتي و

  
  :واژگان كليدي

داشتن مقام سياسي گفته  عدم درگيري تا از نظام سياسي، سطوح مختلف فعاليت در به درگيري فرد در« : مشاركت سياسي
   .)223، 1383، حافظ نيا(» شود مي

                                                           
اين مقاله مستخرج از پايان نامه با همان عنوان فوق الذكر مي باشد كه به راهنمايي خانم دكتر زهرا پيشگاهي فرد دانشيار دانشكده جغرافياي دانشگاه  ١

 .تهران تهيه شده است
 ragz 1349@yahoo.com                                                09126398869                       مريم بائي الشكي                              *
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94  1388 تابستان، سوم سال اول، شماره – ي انسانياي جغرافيفصلنامه پژوهش

اجتماعي،  موارد گرايشات اكثريت مردم در سطوح مشاركت سياسي است كه بيانگر انتظارات و يكي از« :انتخابات
  .)155، 1379. موير( »بويژه نتايج آنها مي پردازد سازماندهي آنها و و )487، 1377، ايمان( »باشد سياسي مي اقتصادي و

  . است نتيجه انتخابات مؤثر در و دهد مي بروز خود يك انتخابات ازجريان  در رفتارهايي كه يك فرد: رفتارانتخاباتي
اساس  قوه مقننه بر. نظام جمهوري اسالمي ايران است مجلس شوراي اسالمي ركن قوه مقننه در: مجلس شوراي اسالمي

  .)63 ،1380.صفار( لغو قوانين است مسؤل وضع و قواي سه گانه و  قانون اساسي يكي از57اصل 
  . كند معرفي مي را جهت انتخاب شدن توسط مردم خود جريان يك انتخابات، فردي كه در: كانديدا 

 
 : مقدمه

 بود، اما ايران آغاز يك حركت ساختار شكن بود كه بدنبال قالب جديدي براي مديريت كشور مشروطيت در
مجلس  مشروطيت وشاه با  رضا محمد شاه و رضا عليشاه، جمله مخالفتهاي محمد حوادث بعدي مشروطيت از

نشان دادكه اين قالب جديد نتوانست چندان موفق عمل كند و فقط ظواهر را تغيير داد و روال تصميم گيريها تقريبا 
انديشه هاي  ،1357 سال پيروزي انقالب اسالمي ايران در) داور، خبرگزاري فارس( .به شكل سابق خودباقي ماندند

رنج براي كسب آزادي، بدنبال تحقق  سالها مردم ايران پس از و كردجديدي را در قالب حكومت جمهوري ايجاد 
 وجوده اين مدت ب وقوع انقالب مي گذرد حوادث زيادي در  سال از30هم اكنون كه  .آرزوهاي خود بودند آمال و

 به پرداختن .ر بوده استاافزايش مشاركت سياسي تاثيرگذ دموكراسي و رشد توسعه سياسي، روند آمده است كه در
 كند كه مطالعا ت بيشتري در ايجاب مي رفتارهاي انتخاباتي تجلي مي يابد، زواياي گوناگون مشاركت كه عمدتا در

حوزه  بصورت موردي در ايران و در اين پارامترها اين تحقيق باشناسايي برخي از در .اين زمينه صورت بگيرد
جريان انتخابات مرحله هشتم  انتخاباتي مردم اين حوزه در تاررا در رف اثرات اين پارامترها چالوس، انتخابيه نوشهر و

 رفتار عوامل تأثيرگذار بر: كنيم صورت مطرح مي بدين بنابراين سؤالمان را .مي يابيم مجلس شوراي اسالمي در
كلي پاسخ به سوال  در كدامند؟ انتخابات دوره هشتم مجلس شورا چالوس در انتخاباتي مردم حوزه انتخابيه نوشهر و

عوامل متعددي چون احزاب،  اين فرضيه آمده است، در .فرضيه اي مطرح شده كه حاوي مطالب ريزتري است ما
مهمترين نوع آن يعني سخنراني، شرايط اقتصادي جامعه، سطح سواد و تحصيالت  شخصيتها، تبليغات انتخاباتي و
  . بوده است وع رفتارانتخاباتي مردم تأثير گذاردر ن. ..ميزان تحصيالت كانديداها و مردم حوزه انتخابيه مذكور و

  
  : روش تحقيق

دوره هشتم انتخابات مجلس شورا در حوزه  از اسناد موجود و آمار استفاده از  تحليلي با-روش تحقيق، توصيفي 
 ب وكت  برداري از-روش كتابخانه اي شامل فيش  گردآوري اطالعات عمدتاً با .چالوس بوده است انتخابيه نوشهر و

نقشه ها بوده  جداول و آمارها، استفاده از منابع اينترنتي و پايان نامه هاي دانشجويي، نشريات داخلي، مقاالت و
 روش ميداني با چالوس از سطح شهرستانهاي نوشهر و خصوص رفتارهاي انتخاباتي مردم در هم چنين در .است

رسيد و از نواحي مختلف حوزه انتخاب شدند،  ر مي نف150به  آنها جامعه آماري كه تعداد تكميل پرسشنامه از
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95   و همكارمريم بايي الشكي / …تحليل رفتار انتخاباتي ايرانيان 

آمار و ارقام . گرفته است تحليل قرار استفاده شده است كه نتيجه نظرات آنان با نمودارهاي مختلف مورد تجزيه و
  .اخذ شده است انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي از فرمانداري هاي حوزه انتخابيه مذكور

  

 : انتخاباتيانتخابات و رفتارهاي 
 سياسي از يك منطقه جغرافيايي بعنوان يك رفتار يك كشور يا انتخاباتي مردم در تحليل رفتار مسأله انتخابات و

جامعه شناسي و روانشناسي  جغرافياي سياسي است كه البته توجه انديشمندان مختلف علوم سياسي، مباحث مهم در
به شركت  مشاركت سياسي مسأله اينست كه چه عواملي مردم را در )166، 1380.كالنتري( .نيز جلب كرده است را
مي انگيزاند اما در بحث رفتار شناختي رأي دهندگان پرسش اين است كه چه عاملي باعث مي شود  انتخابات بر در

  آندره زيگفريد را نخستين كسي  .كه به حزب يا شخص خاص رأي دهند رأي دهندگان به اين تصميم برسند
شناخته شده ترين  ميان دو جنگ جهاني به بررسي رفتار رأي دهندگان فرانسوي پرداخت اما  درمي دانندكه
بتدريج بررسي نتايج انتخابات كشورهاي مختلف، نمايي  .سوي مركز تحقيقات ميشيگان انجام شده است تحقيقات از

محققان انتخاباتي  اساس بسياري ازاين  بر. جناح بندي هاي سياسي را در نقاط مختلف كشورها نشان مي داد كلّي از
بنابراين موضوع جغرافياي . به عنصر جغرافيا بعنوان يك عامل مهم توضيح دهنده رفتار رأي دهندگان توجه نمودند

  .)16، 1377. ايوبي( انتخابات مطرح شد
ابزاري براي حرفه نظرسنجي بعنوان  دسترسي به ابزارهاي پيشرفته تر، گسترش ارتباطات و جنگ دوم با پس از

آنها مراجعه  رأي دهندگان به خود محققان براي درك همه جانبه رفتار و رأي دهندگان مطرح شد توضيح علّت رفتار
اصل  تحت تأثير محيط صورت مي گيرد در اينكه اقدامي جمعي است و كه رأي دادن عالوه بر مي كردند، چرا

امروزه اينگونه بررسيهاي  .باشد  فردي وي ميمربوط به فرد و روحيات و مشخصات تصميمي فردي است و
  .)150، 1384. گاليچي( گيرد سوي سازمانهاي نظرسنجي صورت مي بصورت منظم از كشوري امري رايج است و

   الگوهاي رفتار انتخاباتي-
گيرد الگوهاي  عوامل مختلفي صورت مي تحت تأثير وجهي است و رأي دهندگان چند توجه به اينكه رفتار با
سه جريان عمده  اين الگوها را مي توان در. تلفي درباره تحليل رفتار رأي دهندگان توسط محققان ارائه شده استمخ

  : خالصه كرد
  رأي دهندگان     الگوهاي جامعه شناختي تحليل رفتار) 1
     سياسي تحليل رفتاررأي دهندگان -الگوهاي رواني ) 2
  أي دهندگان ر  عقالني تحليل رفتار-الگوهاي آرماني ) 3

 

  : الگوي جامعه شناختي تحليل رفتاررأي دهندگان )1
دانشگاه  گروه تحقيقاتي وي در جامعه شناس معروف و توسط پل الزارسفلد الگوي جامعه شناختي اولين بار

 محيط خانوادگي، كه ريشه در رأي دهندگان داراي گرايشهاي سياسي ثابتي هستند آنها ديد از .عرضه شد كلمبيا
فردي متغيرهايي چون  بعد اين محققان در به نظر .)16، 1377. ايوبي( دارد گي شغلي و محيط فرهنگي آنهازند

 اجتماعي و بعد در و ...جنس و نژاد، محل سكونت، سن، نوع شغل، ميزان تحصيالت، مذهبي، عوامل اقتصادي،
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96  1388 تابستان، سوم سال اول، شماره – ي انسانياي جغرافيفصلنامه پژوهش

رأي  رفتار بر ...روزنامه هاي انتخاباتي وخواندن  تاثير پذيري سياسي، سياسي متغيرهايي چون توانمنديهاي سياسي و
  . پرداخته است بنابراين اين تحليل به انگيزه هاي فردي كمتر .دهندگان مؤثرند

  
  :  سياسي تحليل رفتاررأي دهندگان-الگوي رواني  )2

گي اساس اين ديدگاه القاي وابست بر .انگيزه هاي شخصي دارد ويژگيهاي فردي و زيادي بر اين ديدگاه تأكيد
 تثبيت شود فرد تعلّقات حزبي در شود نوجواني موجب مي زمان كودكي و خانواده به فرزندان از حزبي از

ينش  هرگز خاص مانند رأي دادن به يك نامزد او نظر از .معتقدين به اين ديدگاه است  كَمپل از.)20، 1377.ايوبي(
. گاليچي( گيرد صورت مي انگيزه هاي شخصي فرد و تحت تأثير ويژگيها نتيجه فرايندي روانشناختي است و ديگر

1384 ،151(.   
  

   عقالني تحليل رفتاررأي دهندگان -الگوي آرماني  )3
هاي  ميان برنامه است رأي دهندگان از معتقد و اين ديدگاه به اثبات عقالني بودن تصميم رأي دهندگان مي پردازد

رأي  وابستگيهاي حزبي نقش چنداني در و كنند هاست انتخاب ميكه تأمين كننده منافع آن اعالم شده كانديداها آنرا
محققان ديدگاه عقالني، كي ناي و وربا  از .حساب شده است بنابراين اين گزينش كامأل عقالني و .دهي آنان ندارد

 خصوصا جامعه شناسانه، مردم درباره سياست مي انديشند خالف تئوريهاي رواني و داشت بر كي اعتقاد .هستند
 .گاليچي(  .درك و فهم بيشتري برخوردارند راجع به سياست از كشورها ساير مقايسه با مردم كشورهاي صنعتي در

1375 ،26(.  
  

  جمع بندي عوامل مؤثر دررفتار انتخاباتي 
براي تحليل  كدام متغيرهايي را كه هر بررسي الگوهاي رفتارهاي انتخاباتي به ديدگاههاي متفاوتي اشاره شد در

 اينست كه عوامل مختلف و مي آيد ديدگاهها بر مجموع نظرات و آنچه كه از .بيان كردند رأي دهي افراد اررفت
بيان كننده علّت  عامل نمي تواند چند يك يا بر تأكيد و مؤثرند رأي دهي افراد رفتار متفاوتي بصورت توأمان در

  :  را چنين برشمرد اين زمينه مؤثرند ه در برخي از مهمترين عواملي كمي توان .واقعي انتخاب افراد باشد
    حوزه جغرافيايي سكونت -1
   عضويت درگروههاي اجتماعي -2
  خانواده                             -3
  عضويت درگروههاي قومي     -4
  وابستگيهاي حزبي          -5

  ويژگيهاي رواني وشخصي فرد        -6
   تبليغات ونقش وسايل ارتباط جمعي-7
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  الگوها ومعيارهاي رفتار انتخاباتي ايرانيان 
تحليلگران عرصه سياست  بررسي رفتارحاكم بركنش سياسي مردم ايران بويژه درانتخابات همواره مدنظر فعاالن و

انقالب  سالهاي پس از در .اين زمينه ازسوي آنها ارائه شده است اجتماع بوده وتحليلها و نظريه هاي مختلفي در و
عدم  جنگ، از مشكالت اقتصادي بعد جمله شرايط سياسي سالهاي ابتدايي انقالب، وقوع جنگ و وناگون ازبعلل گ

ديگر، موجب شد نگاه مردم  و اعتماد باالي مردم به مسئوالن و علل زياد تمايل مردم به بيان مطالبات سياسي خود
اين دوران وجود دشمنان مشترك براي همه   در.)261، 1380. قهرودي. (به انتخابات، نگاه چندان سياسي نباشد

ايرانيان نوعي همبستگي و مسئوليت پذيري را در ميان آنان ايجاد كرد و موجب حضور قوي در همه عرصه ها شد 
 در اين دوران رفتار انتخاباتي مردم، نه تحت تأثير احزاب .) 39 ،1383 .عيوضي( يكي از اين عرصه ها انتخابات بود

معيار ارزيابي نامزدهاي انتخاباتي براي مردم،  ه شرايط اجتماعي اقتصادي آن دوران بود و مالك وبلكه بيشتر، زاد
وجود اين معيارها تا پايان . داشتن سوابق مبارزاتي در قبل از انقالب اسالمي و نزديكي و ارادات به امام خميني بود

ايران  نهادهاي سياسي در راين حوزه هاي پژوهش و بناب.)40.همان(جنگ تأثير اصلي در نتيجه انتخابات داشته است 
كردند كاربردي  رفتار رأي دهندگان نداشتند زيرا احساس مي اندازه گيري عوامل مؤثر در نيز تمايلي به تحقيق و

  .ندارد
در سالهاي اخير بدليل شرايط نوين اجتماعي كه در ايران بوجود آمد موجب ظاهر شدن مطالبات سياسي جديد و 

  :لب آراء انتخاباتي شد از جمله اين تحوالت عبارتندازدر قا
  افزايش باسوادي        .3افزايش نسبت شهرنشيني        .2 تحوالت جمعيتي                -1
 تحوالت گسترده اقتصادي .6      رشد شبكه هاي ارتباطي .5   تحول درحوزه رسانه هاي ارتباطي . 4

مردم  قالب آراي انتخاباتي در مطالبات سياسي جديد در جنگ موجب ظهور از مجموعه تحوالت اشاره شده بعد
 رأي دهندگان از رفتار بر خصوصأ شناخت عوامل مؤثر. اين زمينه نيز افزايش يافت تمايل به تحقيق در شد و

 قاتي دررأي دهندگان تحقي رفتار زمينه انتخابات و در توجه قرار گرفت و مورد انتخابات مجلس چهارم به بعد
اما با اين حال هنوز توسط مراكز تحقيقاتي و . دكترا صورت گرفت مقطع كارشناسي ارشد و عمدتأ در دانشگاهها و

بررسيهاي منظم و منسجمي پيرامون گرايش رأي دهندگان در جريان مبارزات انتخاباتي، علل  پژوهشي بزرگ،
نحوه شكل گيري  بر ات و عوامل اجتماعي موثروضعيت اقشار مختلف بهنگام انتخاب ترجيحات رأي دهي مردم،

  .)19 ،1375. گاليچي(صورت نگرفته است  تصميم آنها به انتخاب كانديداي مورد نظرشان،
در يك دسته بندي مي توان . انتخاباتي مردم ايران دخيل است رفتار اساس بررسي محققان عوامل متعددي در بر

  : بقه بندي كردعوامل موثر در اين رفتار را بدين صورت ط
انتخاباتي آنها سهيم  تعيين رفتار اخالقي مردم ايران در محققان برخي ويژگيهاي دروني و عده اي از ديد از -1
. گويا ما هميشه در انتظار اتفاق ناگهاني هستيم .لحظات پاياني است اين ويژگيها، تصميم گيري در يكي از .است

برخي تحليلگران پنهانكاري ايرانيان را بدين علت مي دانند كه . رانيان استويژگي ديگر روحيه تقيه و پنهانكاري اي
چنين جامعه اي از شفافيت و صريح . اين ملت همواره در طول تاريخ براي بيان عقايد خود تحت فشار بوده اند

  . سخن گفتن بسوي كنايه مي رود
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 وضعيت موجود بوده است و نقد  شكلي درموردي به هر اي ديگر از تحليلگران آراي مردم در به نظر عده -2
سياسي مردم را ناشي از چگونگي  رفتار آنها .خارجي ندارد شود وجود ويژگيهايي كه به اخالق ايرانيها نسبت داده مي

اگركانديدايي بتواند خواسته . برخورد دولت مردان با خواسته هاي مردم يا در مخالفت مردم با وضع موجود مي دانند
بدهد  تبليغات انتخاباتي وعده رفع آنها را هنگام انتخابات شناسايي نمايد و در ت واقعي مردم را درها و مشكال

از مدتي در صورت  بعد) 1385 نشريه كارگزاران،. زارع كهن( .بود چرخش آراي مردم به سمت وي خواهد
 رنامه هاي تبليغاتي ديگر ميبه سمت گروه يا شخصيتي ديگر با ب ناكارآمدي جريان منتخب از وي نااميد شده و

  .آنها غيرقابل پيش بيني نيست رفتار و گيرند بنابراين مردم ايران كامأل واقعگرايانه تصميم مي .روند
مركز ثقل آراي مردم به  مذهب است و دين و از انتخاباتي مردم ايران متأثر رفتار  برخي كارشناسان معتقدند-3

. كند اعتدال و مصالح و ويژگيهاي امروز جامعه همراه مي خرد ورزي و اب سمت جريانهايي است كه دينداري را
بنابراين هر جرياني كه ارزشها و گرايشهاي ديني در آن كمرنگ باشد بخشي از حمايت مردمي را از دست مي دهد 

  .)نشريه كارگزاران. همان(
ايي قابل بررسي است كه انتخابات كامأل فض انتخاباتي مردم در  برخي ديگر كارشناسان بيان مي كنند كه رفتار-4

صالحيت نشوند و همه  جريانهاي سياسي حضوري قوي داشته باشند، كانديداهاي رد آزادانه و استاندارد انجام شود،
 انتخاباتي خود را اما وقتي مي بينند محدوديت هايي وجود دارد، مدام رفتار. آنها فرصت تبليغاتي برابري داشته باشند

  انتخابات فراهم بنابراين داشتن احساس مفيد بودن رأي آنها، انگيزه زيادي براي حضورشان در. دهند تغيير مي
  .  كند مي

عدم وجود نهادهاي قدرتمند براي جهت دهي به رفتار انتخاباتي مردم موجب شده،   برخي ديگر معتقدند،-5
ي ديگر مانند تبليغات يا عوام فريبي جايش را در اينصورت متغيرها .فرهنگ مشاركت سياسي در جامعه نهادينه نشود

اين عده نبود فرهنگ   به اعتقاد.)1384 نشريه ايران، .ناظري(مي گيرد و آراء سرگردان مردم را شكار مي كند 
طوايف مختلف كه براي بقاي خودشان  اقوام و وجود .قوم گرايي تاريخي ايرانيها دارد ايران ريشه در مشاركتي در

هر كدام حوزه جغرافيايي را در اختيار داشتند موجب شد حتي با ورود جهان بيني ها و  بوده و درگيرهم  مدام با
  .)321، 1378 .لعلي( شود الگوهاي سياسي غربي، بدليل كوچكتر شدن وسعت ايران، اين ويژگي تشديد نيز

گاه . في به مسائل دارندمردم ايران نوعي نگرش عاط.  عامل ديگر تأثير تبليغات در جلب آراء مردم است-6
  عاطفه و احساس مقدم و موثر بر عقل عمل كرده و تحت تأثير تبليغات مقطعي به سمت جناح خاصي متمايل
مي شوند البته گاهي هم تبليغات نتيجه عكس مي دهد و كانديدايي كه بيشترين تبليغات را دارد به داليلي آراء 

  .)1385 .نشريه كارگزاران( كمتري بدست مي آورد
آن  جامعه اي است كه رفتارهاي سياسي در هوشيارانه براي بقا در  گاه رأي دادن يك رفتاري منفعالنه و-7

 در جوامع غربي كه افراد .)نشريه شرق ،1385 .رحماني( كنترل مي شود و با محروميت شغلي و امكاناتي رابطه دارد
جامعه ايراني بدليل  اما در .جوامع شرقي است نتر ازآسا براي بيان نظراتشان محدوديتي ندارند پيش بيني رفتار

  .چندان قابل پيش بيني نمي شود ماند و نگراني افراد از ابراز نظراتشان، نظرات پنهان باقي مي
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زياد  بين ايرانيان بسيار آن رفتارهاي معلّق در ابعاد انتخابات و مورد اطالعات در برخي معتقدند بدليل فقر -8
نه بازيگران انتخاباتي را مي شناسد و هميشه در تالش  انتخابات آگاه است و حقوق خود در ه ازاست، زيرا فرد ن

اين شرايط مكانيسم هايي هستندكه با دادن اطالعات نه چندان  در .لحظات پاياني اطالعاتي كسب كند است در
صرف مهرخوردن  هي نيز فقط با گا.)نشريه اعتماد ،1386 .بختيارنژاد( مي كنند پر صحيح اين خأل اطالعاتي را

كه  شناسنامه ها در انتخابات شركت مي كنند و معموالً آراء باطله به صندوق مي ريزند يا به خيل كساني مي پيوندند
  .)1386 .پيشگاهي فرد(از پا صندوقي ها براي رأي دادن كمك مي خواهند 

رأي دهندگان  رفتار وان خصلتي هميشگي درغافلگيري را بعن مجموعه اين ويژگيها نوعي پيش بيني ناپذيري و
پيش بيني چند  قالب برنامه ريزي و در دنياي مدرن كه همه چيز اين پيش بيني ناپذيري در .ايراني نهادينه كرده است
جوامعي رفتارها غيرقابل  در زيرا .)1385نشريه شرق،  .رحماني( حقيقت نقص بزرگي است ساله قابل تصور است در

گونه  صورت هر هر در .پنهان باشد كه بنيان هاي رفتاري آن جامعه پيچيده، بشدت دروني و شود پيش بيني مي
جامعه ايران  فعاالن سياسي از عدم شناخت كافي روشنفكران و اشتباهي در ارزيابي رفتار انتخاباتي مردم ايران نشانگر

 و فقر سياسي، بحرانهاي اجتماعي و دي،فشارهاي اقتصا .توده مردم است اختالف فرهنگ سياسي نخبگان حاكم و و
موجب  سالهاي اخير زيرزميني در پيدايش نوعي اقتصاد رانت خواري و توسعه نابرابريهاي اجتماعي، بيكاري،

ارزشهاي سياسي مشترك  رفع اين مسائل، با بايد .)1380،169 .كالنتري( بين مردم شده است برداشتهايي مختلف در
بنابراين كليه فشارهاي  توده ها فراهم آيد راه براي درك متقابل حاكمان و تا ها پديدآورد،ميان نخبگان حاكم وتوده 

است كه مردم قلباً آنرا  خواست حاكميت تنها زماني امكان پذير سياسي تبليغي اعتقادي جهت انطباق رأي مردم با
  دادن بگونه اي ديگرعمل خواهندهنگام رأي پنهان و در سخني خواهند گفت و ظاهر اينصورت در غير در بپذيرند

  ).262، 1380 .قهرودي( كرد
  

  :  حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس
  موقعيت جغرافيايي)الف

از جنوب به رشته  شمال به درياي خزر، از و دارد غرب استان مازندران قرار چالوس در و حوزه انتخابيه نوشهر
 180 اين حوزه انتخابيه حدود .شود مي ستان تنكابن محدودغرب به شهر از و شرق به شهرستان نور از كوه البرز،

 ،)چالوس و نوشهر( و از دو شهرستان. م با تهران فاصله دارد .ك202 حدود و )شهرستان ساري( م با مركز استان .ك
  . روستا تشكيل شده است341  دهستان و11 ،)مرزن باد كالردشت، چالوس، نوشهر،( تابعه  شهر4
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  1:1000000                                       مقياس تقريبي1377قسيمات شهرستاني و نقاط شهري استان در سال  ت1نقشه شماره 

  فرمانداري شهرستان نوشهر:  منبع 
  

  
  حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس. 2نقشه شماره 

  فرمانداري شهرستان نوشهر: منبع 
  

كل مساحت استان % 14 اين مساحت حدود .م مربع وسعت دارد .ك 8/3313 چالوس و حوزه انتخابيه نوشهر
كل  از .مي باشد  نفر241344ش  .ه1385 طبق سرشماري جمعيت حوزه انتخابيه، .شود مازندران را شامل مي

از  ،1385طبق سرشماري سال  .نفر ساكن روستا مي باشند 134443 و ساكن شهر نفر 106901 جمعيت اين حوزه
  نفر190916 اين تعداد، از و  سال به باال بودند6داراي سن   نفر222929 نفري حوزه انتخابيه، 241344كل جمعيت 

  .داراي سواد بودند% 63/85معادل 
مراكز تفريحي چون سواحل زيباي خزر، در كنار  وجود نزديكي جغرافيايي اين حوزه انتخابيه به شهر تهران،

 كارگران غير بومي، ورود مسكن و رشد ساخت و ساز  توريستي،روستاهاي جاذبه هاي كوهستاني زيبا، جنگلها و
و استانهاي ديگر شده  شهرها موجب جذب جمعيت زيادي از و موسسات آموزشي فراوان مجموعاً دانشگاهها وجود

  .و تراكم جمعيت در بخش جلگه اي اين حوزه انتخابيه را افزايش داده است
  

 بخش كجور

 بخش مركزي

 بخش كالردشت

 بخش مركزي
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  انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي 
  : انتخابات در مرحله اول-

.  در سراسر كشور برگزار شد1386 اسفند 24مرحله اول انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 
  نفر5  ثبت نام كننده،22داوطلب نمايندگي مجلس در اين حوزه شده بودند از تعداد   نفر22 انتخابات اين دوره در

 نفر نيز در جريان تأئيد صالحيت كانديداها، توسط شوراي نگهبان 9 استعفا دادند ودر مراحل اوليه بعد از ثبت نام، 
توانستند براي كسب كرسي  كه مي  نفر باقي مانده تأئيد شدگان نهايي هستند8در نهايت . رد صالحيت شدند

  .هم به رقابت بپردازند نمايندگي اين حوزه انتخابيه با
  

  بان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي فهرست نهايي داوطل- 1جدول شماره 
  ميزان تحصيالت  نوع شغل سال تولد  نام كانديدا  تعداد

  فوق ليسانس  كارمند A 1344   كانديداي  1
  دكترا  كارمند  B  1344كانديداي  2
  فوق ليسانس  كارمند  C  1347كانديداي  3
  فوق ليسانس  بازنشسته  D  1333كانديداي  4
  ليسانس  كارمند  E  1349كانديداي  5
  فوق ليسانس  كارمند F 1341كانديداي  6
  ليسانس  كارمند G 1353كانديداي  7
  دكترا  نماينده مجلس H  1335كانديداي  8

  فرمانداري شهرستان نوشهر: منبع 
  

   تعداد واجدين شرايط رأي-
 از كل اين جمعيت، . نفر بوده است241344جمعيت حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس  ،1385بر طبق آمار سال 

 تعداد از .شد شامل مي كل جمعيت حوزه انتخابيه را %84 اين تعداد و  نفر واجد شرايط رأي دادن بودند183906
انتخابات دورة هشتم  كل واجدين در درصد 6/63 نفر معادل 117067 واجدين شرايط رأي دادن،  نفر183906

  . در نقاط روستايي ساكن بودند % 3/50  ونقاط شهري در %7/49اين تعداد،  از .مرحله اول شركت كردند مجلس در
  

   جمعيت كل به تفكيك جنس و محل سكونت- 2جدول شماره 

  جمعيت كل  جمعيت روستايي  جمعيت شهري
  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد

55494  51407  901/106  67790  66653  134443  
241344  

  
  

  جمعيت كل
  183907  100591  50002  589/50  83315  39912  43404  واجدين شرايط

  58216      شركت كننده در انتخابات
7/49%  

    58851  
3/50%  

117067  
6/63%  

  فرمانداري شهرستان نوشهر: منبع 
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   نتايج انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي درمرحله اول -
  .بعدازبرگزاري انتخابات نتايج انتخابات مجلس بصورت زير اعالم شده است

  
  سب شده نمايندگان در مرحله اول انتخابات آراء ك- 3جدول شماره 

  ميزان آراء ماخوذه صحيح
  روستايي  شهري

  نام كانديدا  رديف

  درصد  تعداد آرا  درصد  تعداد آرا

جمع كل آراء 
  حوزه

درصد كل 
  آراء حوزه

  A 17558  5/63%  10423  5/36  27651  1/24%كانديداي   1
  H 10191 4/38%  16370  6/61  26561  2/23%  كانديداي  2
  C 13432 7/52% 12056  3/47  25488  2/22%كانديداي  3
  F  10730 6/42% 14445  4/57  25175  22%كانديداي  4
  B  2333 43% 3087  57  5420  8/4%كانديداي  5
  D  1216 8/74% 409  2/25  1625  5/1%كانديداي  6
  G  988 6/67% 473  4/32  1461  2/1%كانديداي  7
  E  852 1/72% 329  9/27  1181  03/1%كانديداي  8

  فرمانداري شهرستان نوشهر: منبع 
  

مرحله اول منوط  انتخابات نماينده در ،7/9/1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  ،8 طبق ماده«
 اين حوزه، مرحله اول انتخابات در كه در آنجا از ).73، 1385 .منصور( »است به كسب حداقل يك چهارم آرا

حد نصاب آرا را جهت تصدي پست نمايندگي كسب كنند، انتخابات به مرحله دوم  اها نتوانستندكانديد هيچيك از
م به مرحله دوم انتخابات راه  -الف و الف - بودند به اسامي آقايان ق دو نفر اول كه حائز اكثريت آرا كشيده شد و

  . يافتند
  

  نتايج انتخابات مجلس شوراي اسالمي در مرحله دوم
 .انتخابات شركت كردند در نفر 84584 تعداد شد  برگزار1387ارديبهشت 6 تاريخ م انتخابات كه درمرحله دو در

  .نقاط شهري ساكن بودند  نفردر40538 نقاط روستايي و در  نفر44046 اين تعداد از
  

  آراء كسب شده توسط كانديداها درمرحله دوم انتخابات مجلس - 4جدول شماره 
  آراء ماخوذه صحيح مرحله دومميزان 
  روستايي  شهري

  نام كانديدا  رديف

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  درصد  جمع كل آراء

  H 17287  5/43  25030  26/57  42317  7/50كانديداي   1
  A 22456 5/56 18677  73/42  41133  3/49% كانديداي  2
  -  86450  -  43707  -  39743  كل آراء 3

  فرمانداري شهرستان نوشهر: منبع 
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، انتخابات نماينده در مرحله دوم و هم 7/9/1378 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 8طبق ماده «
بنابراين ). 1385،73.منصور(» ميزان است چنين در انتخابات ميان دوره اي منوط به كسب اكثريت نسبي آرا به هر

  .  انتخابيه نوشهر و چالوس برگزيده شدكسب اكثريت آرا در مرحله دوم، به نمايندگي حوزه م با -آقاي الف
  

  بررسي و مطالعه ميداني
 ادوار ميزان مشاركت انتخاباتي در ميان ملتهاي مختلف متفاوت است و انتخابات در شاخص مشاركت در

قالب انتخابات  چالوس نيز ميزان مشاركت سياسي در حوزه انتخابيه نوشهر و در .مختلف تابع عوامل متفاوتي است
مطالعات كتابخانه اي  اين تحقيق عالوه بر در .ره هاي مختلف انتخابات تحت تأثير عوامل گوناگوني بوده استدو در

انتخاب  انتخابات و براي شركت در آنها نظر بررسي معيارهاي مورد اين حوزه انتخابيه و جهت تبيين ديدگاه مردم در
  .نظر قرار گرفت جامعه آماري مورد ختيارا سوال مختلف در10پرسشنامه اي به تعداد  كانديداي خاص،

نقاط مختلف حوزه انتخابيه  از و گرفته شد نظر در  نفر150جامعه آماري براي پاسخگويي به اين پرسشها،
از اين . سنجش قرار گيرد خصوص موضوعات مطرح شده در پرسشنامه مورد مشخص شدند تا نظرات آنان در

گروه  در  نفر51  سال،20-35  نفر بين74  سال،20 نفر زير6سن نيز نظر از .زن بودند  نفر69 و مرد نفر 81تعداد
سطح سواد نيز از قشرهاي مختلف جامعه مانند  شغلي و نظر از .سال بودند 50 باالي نفر 19سال و 35-50 سني

همچنين  .دندانتخاب ش بيكار حتي افراد و زنان خانه دار دانشجو، كارمند، كشاورز، كارگر، دارندگان مشاغل آزاد،
نفر فوق  24نفر فوق ديپلم و ليسانس و  61نفر در حد ديپلم،  40ابتدايي و راهنمايي،  داراي سواد  نفر5 تعداد

نتيجه آن بصورت  داديم و بررسي قرار جهت بررسي سواالت، آنها را بصورت جداگانه مورد. ليسانس و باالتر بودند
  .تموضوعات مختلف نشان داده شده اس با نمودار

  -1نمودار شماره 
وضعيت شغلي .

  جامعه آماري
  كارمند

31  
  دانشجو

14  
  آزاد
33  

  خانه دار
25  

  كارگر
18  

  كشاورز
11  

  سايرين
8  

وضعيت تحصيالتي 
  جامعه آماري

  ابتدايي
  راهنمايي

   نفر25

  در حد ديپلم
   نفر40

فوق ديپلم و 
  ليسانس

   نفر61

فوق ليسانس 
  و باالتر

   نفر24

      

  سال 20زير   تركيب سني
   نفر6

35-20  
   نفر74

50-35  
   نفر50

   سال50باالي 
   نفر19

      

  مرد  تركيب جنسي
   نفر82

  زن
   نفر69

          

  فرمانداري شهرستان نوشهر: منبع 
  
  نقش نوع شغل در انتخابات -1
گيرند و اين مسأله ممكن است  گروه طرفداران يك كانديدا قرار مي جريان انتخابات گاه مشاغل خاصي در در

جريان تبليغات انتخاباتي به اين گروههاي شغلي باشد مانند كارگران، كارمندان  در يل وعده هاي برخي كانديداهابدل
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انتخاب كانديداي  نوع شغل شما در در پاسخ به اين سوال كه تأثير. صورت موجب جذب آراء آنان شود بدين و
 گزينه موثر نفر 14 كم و تأثير  نفر22 تأثير متوسط، نفر 52 گزينه زياد،  نفر15 بوده است؟ مورد نظرتان تا چه حد

كه نوع شغلشان  بودند معتقد افراد بيشتر جامعه آماري ما دهدكه در پاسخها نشان مي. نبوده است را انتخاب كردند
  .نبوده است شان موثر نظر انتخاب نماينده مورد چندان در

  
  )به درصد(ل آنهادرانتخاب نماينده نظرپاسخ دهندگان درموردتاثيرنوع شغ- 2نمودارشماره 

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  
   نقش تحصيالت در انتخابات- 2

داشتن تحصيالت  .هاست معيارهاي مهم انتخاب كانديداي اصلح، داشتن تحصيالت عاليه كانديدا امروزه يكي از
ياسي اقتصادي و اجتماعي از كه كانديدا داراي آگاهي ها و اطالعات س تواند نشان دهنده اين باشد دانشگاهي مي

راحتي ه ب  هاي جامعه خويش را-توانائي نارسائي ها و چنين فردي مشكالت و. جامعه خود و جوامع ديگر است
 در .تواند درصد رفع نارسائي ها باشد شود بهتر مي كند و اگر بعنوان كانديداي منتخب مردم برگزيده  شناسايي مي

 نفرمعتقد به تاثير زياد 23 انتخاب افراد،  ميزان تحصيالت كانديداي مورد نظر درتأثير پاسخ به سوال سوم مبني بر
. نبوده است را انتخاب كردند  نفر نيزگزينه موثر5 نفر تأثيركم و 17 متوسط، تأثير  نفر26نقش تحصيالت كانديدا، 

نظرشان  انتخاب نماينده مورد شاخصه هاي مهم در بنابراين از نظر جامعه آماري ما، داشتن تحصيالت دانشگاهي از
  .  بوده است

  )به درصد( نظر پاسخ دهندگان در مورد تأثير ميزان تحصيالت كانديداها در انتخاب آنها-نمودار شماره 

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  
   نقش شخصيتهاي سياسي اجتماعي در انتخابات- 3

سطح  .كاريزماتيك يك الگوي رفتاري بوده است قتدارا برخوردار از افراد پيروي از طول تاريخ، براي ايرانيان در
 سياسي، - دستورات نخبگان مذهبي ارزشمندي پيروي از راهنمائيها و كنار در آگاهي مردم، پائين تحصيالت و
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 احزاب، گروههاي رسمي اطالع رساني مانند يا كمبود نبود نداشتن مهارتهاي الزم جهت تحليل مسائل سياسي و
 .تصميم گيرنده باشند خود موجب شده مردم نتوانند عوامل ديگر بسياري از  هاي خارجي وو دسيسه دخالتها

آمد  بوجود دهه هاي اخير جمعيتي و تحصيالتي ايران در تغييراتي كه در ساختار  البته با.)153، 1384 .سرمست(
خصوصاً   تأثيرپذيري از اطرافيان وايم و افراد در اكثر موارد عليرغم سطح آگاهيهاي مردم بوده شاهد دگرگونيهايي در

تصميم گيريهاي سياسي  در مذهبي اطراف خود، در تحليل نهايي مسائل جامعه خويش و شخصيتهاي سياسي، از
حوزه انتخابيه مورد بررسي  جريان انتخابات دوره هشتم مجلس در در. كنند به دانسته هاي خود اتكا مي بيشتر خود
 حمايت از اين اعتبار اين شخصيتها و از طريق سخنراني آنان در دند تا با استفاده ازكر نيز كانديداها تالش مي ما

پاسخ به اين سوال كه نقش شخصيتهاي اجتماعي  جامعه آماري در .مردم موفق شوند جلب آرا بتوانند در كانديدا،
نفرگزينه  44 گزينه زياد، نفر62 جريان انتخابات چه اندازه است، شكل دهي به افكار عمومي در سياسي منطقه در

 بنابراين شخصيتهاي سياسي اجتماعي محلي و .نقشي نداشته است بودند  نفر هم معتقد9گزينه كم و  نفر 35 متوسط،
  .مردم بسيار مؤثر هستند شكل دهي و جهت دهي افكار اي در منطقه
  

  )به درصد(شكل دهي به افكارعمومي درجريان انتخابات  نظرپاسخ دهندگان به نقش شخصيتهاي سياسي اجتماعي منطقه در-4نمودار شماره 

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  
   نقش احزاب در انتخابات - 4

 .عرصه هاي فعاليت احزاب انتخابات است يكي از .شوند مي احزاب سياسي اصوالً براي فعاليتهاي سياسي ايجاد
در  .اند توسعه يافته آمده و پارلماني بوجود واحزاب سياسي همزمان با آئين انتخاباتي  شود حقيقت گفته مي در

 در تاريخ ايران شكل گيري و .)1350،151 .يوسفيه( گردانندگان واقعي انتخابات احزاب هستند ممالك دمكراتيك،
 جناحهاي سياسي در با وجود فعاليت برخي احزاب و امروزه نيز .چندان موفقيت آميز نبود فعاليت احزاب سياسي،

جامعه . پيدا نكرده است جناحي را شكل هويت حزبي يا تمايالت حزبي در ايران، عموميت نداشته و زكشور اما هنو
 نفر 21 انتخاب كانديداي مورد نظر شما چه اندازه مؤثر بوده است، پاسخ به اين سوال كه نقش احزاب در آماري در

گزينه نقشي نداشته است را انتخاب كردند  نفر46كم و گزينه تأثير نفر 48 نفرگزينه متوسط، 35 گزينه نقش زياد،
  .نداشته است انتخاب كانديداي آنها احزاب نقش زيادي در بنابراين اكثر جامعه آماري معتقدند
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  )به درصد( نظرمردم درموردنقش احزاب درانتخاب كانديدا - 5نمودارشماره 

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  
   نقش تبليغات در انتخابات- 5

كردن مردم  عالقمند خوش بين كردن و ساختن، هدف متقاعد تبليغات سياسي است كه با اع تبليغات،انو يكي از
ميان سياستمداران نامزدهاي پست نمايندگي  در .)77 ،1380 .قهرودي( گيرد خاص سياسي صورت مي به امور

 با و استفاده مي كنندانتخابات  راستاي پيروزي در سطح وسيع براي جلب نظر عمومي در تبليغات در مجلس از
 پاسخ به اين سوال كه نحوه تبليغات و در جامعه آماري ما .پردازند به جذب مخاطب مي بزرگنمايي تواناييهاي خود

 نفر 1 كم و نفر 17 متوسط، نفر 66 زياد، به تأثير معتقد نفر 66 بود مؤثر انتخاب شما چه اندازه در كانديدا بيان عقايد
انتخاب كانديداي  تبليغات در زياد پرسش شوندگان به تأثير زيادي از بنابراين درصد .شته استتأثيري ندا بود معتقد

         . خود اشاره داشتند
  )به درصد( نظرپاسخ دهندگان به نقش تبليغات درانتخاب كانديدا - 6نمودارشماره 

 
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  
   نقش بومي بودن نماينده در انتخابات- 6

حقيقت انتخابات،  در  دمكراتيك انتخابات صحنه رقابت سياسي احزاب جهت كسب قدرت است وجوامع در
جوامعي كه فرآيند توسعه سياسي كندتر انجام  عكس در بر. رود نه پيروزي اشخاص پيروزي يك حزب بشمار مي

ايران در برخي  در .هاي مورد قبول مردم، بومي بودن كانديدا است شاخصه جريان انتخابات يكي از پذيرد، در
برخي  قوميت گرايي در انتخابات نمايندگي مجلس هنوز هم رفتار مبتني بر طايفه گري و انتخابات خصوصا در

 خود منطقه محل تولد محله و راي دادن به كانديدا است و نامزدها در انتخابات و مبنايي براي شركت در نقاط،
سوابق  صه هاي ديگر نماينده چون داشتن تحصيالت عاليه،صورت شاخ اين در كنند، كسب مي را بيشترين آرا

ها  طريق رسانه از آموزش سياسي مردم خصوصاً با .گيرد تحت الشعاع قرار مي ...وابستگي حزبي و خدماتي و سياسي،
پاسخ به  جامعه آماري در .شد خواهد انتخابات كمرنگتر قومي در نقش وابستگي نژادي و گاهيهاي آنان،آافزايش  و
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اين سوال كه بومي بودن كانديدا تا چه اندازه در نحوه تصميم گيري شما در رأي دادن به كانديداي مورد نظرتان 
 نفر معتقد بودند تأثيري 17 نفر تأثير كم و 27 نفر تأثير متوسط، 22 نفر معتقد به تأثير زياد، 84مؤثر بوده است، 

  .نداشته است
  )به درصد(به تاثيربومي بودن كانديدادر انتخابات نظرات پاسخ دهندگان - 7نمودارشماره 

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  

نتايج انتخابات  .بودند انتخاب خود در بومي بودن كانديدا زياد به تاثير معتقد جامعه آماري ما افراد بنابراين اكثر
ا مردم آن بخش ارتباط بيشتري مناطقي كه بومي آنجا بودند و ب اين مطلب بود و كانديداها در مؤيد مرحله اول نيز

  .خود را بدست آوردند داشتند، بيشترين آراء
  

   نقش سوابق عملكردي  كانديدا در انتخابات- 7
بررسي سوابق  توان به راحتي با مي.شناخت سوابق عملكردي وي است شاخصه هاي شناسايي كانديدا يكي از

شايستگي وي براي كسب مقام  گذشته، م وظايفش درانجا ناكامي هاي وي در يا ها موفقيت و عملكردي كانديدا
قبل  كانديدا پاسخ به اين سوال كه عملكرد در جامعه آماري ما، تحقيق حاضر در .مشخص كرد نمايندگي مجلس را

 123 بوده است نظرتان مؤثر رأي دادن به كانديداي مورد در تصميم گيري شما چه اندازه در نامزدي انتخابات تا از
نتايج  .انتخاب كردند گزينه تأثير نداشته است را نيز نفر 1 نفرگزينه كم و 9 نفر گزينه متوسط، 17  زياد،گزينه نفر

  .دانند دهد پاسخ دهندگان عملكرد مناسب كانديدا قبل از انتخابات را در رأي دهي خود مؤثرمي پاسخ ها نشان مي
  

  )به درصد(ي كانديدادرانتخاب وي نظرات پاسخ دهندگان به نقش سوابق عملكرد- 8نمودارشماره 

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  

   نقش انواع تبليغات در انتخابات- 8
 آگهي، تبليغات محسوس شامل پخش پوستر و. شود غير محسوس انجام مي شيوه محسوس و تبليغات به دو

 نمايندگان قبلي سئوال بردن عملكرد تبليغات غير محسوس شامل زير .شود مي. ..مجامع عمومي و سخنراني در
همه  )208 ،1379 .پيشگاهي فرد( .شود مي ...معتمدين محلي و جلب نظر مسئوالن كشوري و محلي، از انتقاد حوزه،
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 دوره هشتم مجلس نيز  در.نامزدهاي انتخاباتي سعي دارند از ابزارهاي محسوس و غير محسوس تبليغي استفاده كنند
پاسخ به اين  جامعه آماري ما در .كردند  نامحسوس تواماً استفاده ميكانديداها از شيوه هاي تبليغات محسوس و

  نفر4 گزينه سخنراني،  نفر115 گزينه پوستر،  نفر9 شما داشته است، را در سوال كه كدام نوع تبليغ مهمترين تأثير
امهمترين  ر ني كانديداسخنرا جامعه آماري ما افراد بدين سان اكثر .اند به تبليغ منفي اشاره كرده نفر 5 روزنامه و
باالي سخنراني  تأثير آگاهي از با كانديداها ما، نظر حوزه انتخابيه مورد در .بوده است آنها موثر كه در دانند تبليغي مي

محلي، مساجد، مدارس، دانشگاهها  براي حضور در مجامع عمومي و را عمومي، بيشترين تالش خود جلب آراء در
جذب  جلب و موفقيت وي در و كانديدا نحوه سخنراني هر وزه انتخابيه بين ميزان واين ح در .صرف كردند... و

عدم  توسط برخي كانديداها را، ناچيز داليل كسب آراء بتوان يكي از شايد .دارد آراي عمومي ارتباط معناداري وجود
   .نداشتن قدرت بيان جهت سخنراني، دانست مجامع محلي و بومي و آنها در حضور

  

  )به درصد( نظرات پاسخ دهندگان به تأثيرانواع تبليغات در انتخاب كانديدا - 9ر شماره نمودا

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  

  : تفاوت انتخابات دوره هشتم با دوره هاي ديگر- 9
دوره هاي گذشته  دليل با چالوس به چند و حوزه انتخابيه نوشهر انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي در

بخشهاي مختلف  زياد داوطلبان ثبت نام كننده كه از تعداد وجود .اي داشته است ات مجلس تفاوت عمدهانتخاب
افزايش  سطح حوزه انتخابيه، جغرافيايي اين حوزه بودند و تحصيالت باالي آنها، شور و حرارت شديد انتخابات در

دوره هاي  ن دوره مجلس شورا در اين حوزه بااز تفاوتهاي انتخابات اي ...شديد تبليغات مثبت و منفي انتخاباتي و
هاي گذشته مجلس شوراي  پاسخ به اين سوال كه مهمترين تفاوت انتخابات اين دوره با دوره در .باشد گذشته آن مي

 افزايش تبليغات و نفر 14 طوايف از نامزدهاي بومي خود، اقوام و حمايت شديد نفر 23 چه بوده است، اسالمي در
  .انتخاب كردند را  نفرهم همه موارد31 نفرتقلّب انتخاباتي و82رخي نامزدها عليه يكديگر شايعه منفي ب

  

 )به درصد( نظرپاسخ دهندگان درموردمهمترين تفاوت انتخابات دوره هشتم مجلس شورابادوره هاي .10 شماره نمودار

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 
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هاي گذشته  مهمترين تفاوت انتخابات اين دوره با دوره تخاباتي راتقلّب ان متأسفانه وجود بنابراين جامعه آماري ما
برخي طرفداران  مرحله دوم، چه در مرحله اول و انتخابات چه در روز اساس گفته برخي شاهدان، در بر. اند دانسته

نتايج  ستكاري درخريد و فروش آراء، د غير از. مي خريدند سرگردان مردم را پراكنده و آراء مبالغ زياد كانديداها با
 توان در مي را كوچكي از آراء شمارش آرا نيز از مصاديق تقلب انتخاباتي محسوب مي شود در هر انتخاباتي درصد

جاي  باشد و در نتايج انتخابات تأثيرگذار باشد، سطحي كه چشم گير اين بخش قرارداد اما وجود تقلّب انتخاباتي در
ذهن مردم ايجاد خواهد كرد خصوصاً در ذهن كسانيكه  اخوشايند زيادي درو مطمئناً خاطرات ن تأسف بسيار دارد

  . كانديداها به آنها رأي دهند از شناخت خود تكيه بر هاي زمان انتخابات تنها با خواهند بدون توجه به جوسازي مي
  

  : داليل كاهش مشاركت در مرحله دوم-10
تواند مختلف  داليل اين مسأله مي. يابد شاركتها كاهش ميمعموالً در انتخاباتي كه به مرحله دوم كشيده شود م

 يكبار دانند بنابراين با مالك مي شناسنامه را مهر خوردن بر انتخابات و برخي افراد فقط صرف شركت در .باشد
نتايج انتخابات مرحله اول  از اي ديگر عده .نيازي به مشاركت مجدد احساس نمي كنند شركت در انتخابات ديگر

 همراه دههاه اين داليل ب .كنند مرحله دوم شركت نمي در و راضي نيستند آنان، نظر يل رأي نياوردن نامزد موردبدل
حوزه  آنجا كه انتخابات مجلس در از .شود مرحله دوم مي مجموعاً موجب كاهش درصد مشاركت در عامل ديگر

 .ايم انتخابات بوده كاهش مشاركت مردم در دمرحله دوم شاه انتخابيه مورد نظر ما به مرحله دوم كشيده شد، در
جامعه آماري در پاسخ به اين سوال كه علت كاهش مشاركت مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس نسبت به مرحله 

  نفر36 كاهش اعتماد مردم نسبت به كانديداها،  نفر27  نفر نبود كانديداي مورد نظر،19 بينيد، چه مي اول را در
عامل كاهش  نتيجه انتخابات مرحله اول را نارضايتي از نيز  نفر68  از شرايط اقتصادي جامعه ونارضايتي عمومي
  .مرحله دوم انتخابات دانستند مشاركت مردم در

  )به درصد( نظر پاسخ دهندگان درخصوص علت كاهش مشاركت مردم در مرحله دوم انتخابات -11نمودار شماره 

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  
مرحله بعد  در نتيجه انتخابات مرحله اول و جامعه آماري ما نارضايتي از افراد اكثر دهد اسخها نشان ميبررسي پ
مرحلة اول  در .مي دانند مرحله دوم انتخابات دليل كاهش مشاركت مردم در شرايط اقتصادي جامعه را نارضايتي از
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در انتخابات شركت  %46اما در مرحله دوم. دندانتخابات شركت كر  واجدين شرايط در6/63 اين حوزه انتخابات در
       .  درصدي مشاركت را در مرحله دوم شاهديم16كردند و كاهش حدود 

  

  درصدمشاركت درمرحله اول ودوممقايسه  -12نمودارشماره 
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  نگارنده: و ترسيممنبع 

  
  مندي از نتيجه انتخابات ميزان رضايت -11

 انتخابات كانديداهاي خود در و واقعي سياسي خود محدوديتي احساس نكنند ربيان افكا در انتخاباتي كه افراد در
پاسخ به اين سوال كه ميزان رضايت  جامعه آماري در .نتيجه انتخابات راضي هستند از مسلماً كامالًً آزادانه عمل كنند

رضايت   نفر26رضايت متوسط، نفر  15گزينه زياد،  نفر 18 نتايج انتخابات دوره هشتم چه اندازه است، تعداد از شما
نتايج انتخابات چندان  از جامعه آماري ما يعني اكثر. نتيجه انتخابات راضي نيستند از بيان داشتند نيز نفر 91كم و

  .نتايج انتخابات داشتند يا متوسط از و گروه اندكي رضايت زياد تنها و راضي نيستند
  

  يجه انتخابات درصدرضايت پاسخ دهندگان ازنت- 13نمودارشماره 

  
  نگارنده: و ترسيممنبع 

  

افراد جامعه آماري چه مي تواند باشد؟ با بررسي  اينست كه داليل عدم رضايت اكثر سوالي كه مطرح شود
  : داليل عدم رضايت آنها را چنين برشمرد از توان دو مورد پاسخها مي

عليه  و طرفداران آنها ات منفي برخي كانديداهاتبليغ جريان تبليغات انتخاباتي، در رفتارهاي نابهنجار وجود )الف
صرف پولهاي گزاف جهت تبليغات انتخاباتي كه موجب  وپخش نوشتارهاي نادرست عليه همديگر  و يكديگر

  . كانديداها شده است آمدي برخي جريانات و منابع در مورد عمومي در ذهن افكار ابهاماتي در
كنترل صحيح مراحل انتخاباتي  اخالل گران نظم عمومي و با برخورد و نيروي انتظامي در ضعف فرمانداريها )ب

  .عيني تقلب ها موارد جدي با عدم برخورد و
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 به ارائه تواناييهاي واقعي خود تنها بايد اين جريان كانديداها در .انتخابات يك جريان سالم رقابت سياسي است
اين جريان آنرا از مسير  انحرافي در هر وجود .كنند واگذاربه تشخيص مردم  اصلح را انتخاب فرد و به مردم بپردازند

 .داشت پي خواهد از نتايج يك انتخابات سالم را در كه نتايجي غير خواهد پيمود صحيح خود خارج كرده و راهي را
 صرف جنجالها و كه تنها با جار و يكي از بدترين نتايج آن بدست گرفتن كرسي نمايندگي توسط كساني خواهد بود

آنها توقع خدمت به مردم  توان از صورت چگونه مي در اين هاي كالن و بادآورده توانستند به اين مسند برسند، هزينه
ه نتايج نهائي آن ب مجموع اين وضعيت نارضايتي مردم را ازكل جريان انتخابات و .را داشت رفع مشكالت آنها و

  . همراه خواهد داشت
  

  نتيجه گيري
دنياي متحول شده امروزي  بسياري از كشورهاي جهان در .انتخابات است ي،شركت دركنشهاي سياس يكي از

سالم  مستقيم مردم انتخابات آزاد، رأي و نظر مردمي با تشكيل نهادهاي دولتي و براي نهادينه كردن الگوهاي مدني و
 ).1383 نشريه جام جم. ناهيزدان پ(مي دهند  قرار خود سرلوحه كار منافع ملي را متناسب با ساختارهاي ملي و و

را ايجادمي كند  رفتار برهه اي نوع خاصي از هر در و دارد انتخابات تحت تأثير عوامل مختلفي قرار شركت مردم در
ويژگيهاي دروني و  از .عوامل زيادي موثرند نوع رفتار انتخاباتي مردم ايران نيز در .كه به آن رفتار انتخاباتي گويند

هم چنين تجربه ناموفق . نوع اين رفتار موثرند همه در كشور فضاي كلي حاكم بر ني گرفته تاشخصيتي جامعه ايرا
 در نهادهايي چون احزاب در شكل دهي به رفتار انتخاباتي مردم ايران موجب كاهش مشاركت سياسي مردم شده و

 اين رفتار گاه نيز. ذار بودندراي دهي مردم تأثير گ غياب نهادهاي سياسي عناصر ديگري در مشاركت سياسي و رفتار
اعتقاد به پيش بيني ناپذيري  .اذهان پديد مي آورد در پنهان مي ماند و بروز آن در زمان انتخابات نوعي شگفتي را

به  انتخاباتي مردم ايران بايد مطالعه رفتار بنابراين در. همين جا سرچشمه مي گيرد از رفتار انتخاباتي مردم ايران نيز
  .توجه شود.. اقتصادي و فرهنگي، جمله تفاوتهاي جغرافيايي، آن از در اي موثرهمه متغيره

  
  آزمون فرضيه ها

 استفاده از با دوره هشتم مجلس شورا و چالوس در حوزه انتخابيه نوشهر انتخاباتي مردم در بررسي رفتار در
فرضيات ما را به  كه برخي از  آمددو مرحله نتايجي بدست هر بررسي نتيجه انتخابات در با نيز مطالعه ميداني و

حمايت  نوع تبليغات كانديدا، ميزان و كاري كانديدا، براي مثال عواملي چون سوابق تحصيلي و .رساند اثبات مي
از همه بومي بودن كانديداها در تعيين نوع رفتار  برخي كانديداها و مهمتر اجتماعي از شخصيتهاي سياسي و
  نقش احزاب در رفتار انتخاباتي مردم رد فرضيات مانند بوده است و در مقابل برخي ازموثر  انتخاباتي مردم بسيار

جريان  در كانديداها نيز. مردم نداشته است شكل دهي رفتار احزاب نقش چنداني در دهد شود زيرا نشان مي مي
تواناييهاي  تحصيالتي و ي وبه سوابق كار و بيشتر داشتند تاكيد وابستگي حزبي خود بر كمتر تبليغات انتخاباتي خود

فرهنگي  انتخاباتي مردم اين حوزه بيشتر تحت تاثير شرايط سياسي اجتماعي و بنابراين رفتار .كردند اشاره مي خود
  .اين منطقه است حاكم بر
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  منابع
، مجله رفتار انتخاباتي و مشاركت سياسي و مردم در هفتمين انتخابات رياست جمهوري، 1377.ايمان، محمدتقي .1

 .دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

  .135-136 اقتصادي شماره -، مجله اطالعات سياسي تحليل رفتار انتخاباتي رأي دهندگان، 1377.ايوبي، حجت اهللا .2

 .، نشريه اعتمادملتي با رفتارهاي پيچيده، 1386.بختياري نژاد، پروين .3

تهران معاونت پژوهشي دانشگاه ) استان مازندران (تخابات پارلماني ايرانطرح جغرافياي ان، 1379.پيشگاهي فرد، زهرا .4
  .تهران

  .، انتشارات سياوشبرخي علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران، 1377.تبريزنيا، حسين .5

  .، تهران، انتشارات سمتافقهاي جديد در جغرافياي سياسي، 1383.كاوياني راد، مراد. حافظ نيا، محمدرضا .6

   .، ماهنامه تخصصي بازاريابينقش بازاريابي در موفقيت نامزدهاي انتخاباتي، 1384.يا، تقيحسيني ك .7
 .، خبرگزاري فارس در تبريز، اينترنتمقاله مشروطيت.داور، سعيد .8

  . نشريه شرق ،)كاوشي در رفتارهاي انتخاباتي جامعه(چرا غافلگير مي شويم ، 1385خرداد.رحماني، تقي .9
  .، نشريه شرقرفتار انتخاباتي و نتايج راهبردي، 1385خرداد.رحماني، تقي .10
  .، نشريه كارگزاران الگوها و معيارهاي رفتار انتخاباتي ايرانيان، 1385.زارع كهن، نفيسه .11
، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، رفتار انتخاباتي مردم در عصر جهاني شدن. 1384.بهرام سرمست، .12

 .رساله دكتري

، ناشر مركز آموزش و آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بعد از اصالحات، 1380 .صفار، محمدجواد .13
 .مديريت دولتي، چاپ يازدهم

  .15، نشريه زمانه شماره عبور از استبداد، 1382آذر.عيوضي، محمد رحيم .14
  .فرمانداري شهرستان نوشهر .15
، نشريه فتمين و هشتمين دوره رياست جمهوريتحليل انتخاباتي مردم ايران در ه، 1380شهريور.كالنتري، صمد .16

  .اطاعات سياسي اقتصادي 
تحليل جامعه شناختي از رفتار انتخاباتي كانديداهاي دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي ، 1375.گاليچي،محمد .17

 .نامه كارشناسي رشته جغرافياي سياسي ، دانشگاه تربيت مدرس، پاياندر شهر تهران

-216، مجله اطالعات سياسي اقصادي، شماره  پندارهاي جناحي در رفتار انتخاباتينقش، 1384.گاليچي، محمد .18
215 . 

  .تهران، نشر اخالصخاتمي از چه مي گويد؟، 1378.لعلي، مسعود .19

 .، نشر ديدار، چاپ سومتهران... مجموعه قوانين و مقررات شهر و شهرداري، مجلس و ، 1385.منصور، جهانگير .20

، دانشگاه آزاد واحد علوم و بررسي نقش مطبوعات در شكل گيري افكار عمومي، 1380.مجيدي قهرودي، نسيم .21
  .تحقيقات، رساله دكتري رشته علوم ارتباطات

، ترجمه دره ميرحيدر، با همكاري سيد يحيي صفوي،تهران درآمدي نوبر جغرافياي سياسي، 1379.موير، ريچارد .22
  .انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
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 .، نشريه ايرانرفتار انتخاباتي و گردش نخبگان ،1384تير . مهردادناظري،  .23
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