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 ١٣٨۵ال ششم ـ شماره اول ـ بهار فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ س

  
  تأثير متغيرهاي اقتصادي بر مشارکت مردم در انتخابات ايران

  
       ١٦/١/٨٥: تاريخ پذيرش        ۲۶/۴/۸۴:  تاريخ دريافت

  

  1دکتر نادر مهرگان
 2دکتر مرتضي عزتي

 چكيده
يکی از پرسشهای مهم در زمينه اقتصاد انتخابات اين است که متغيرهای اقتصادی چه مقدار 

گذارند؟ اين مقاله تالشی برای دستيابی به پاسخ  تخابات اثر میبر سطح مشارکت مردم در ان
وسيله آن مقدار  برای اين منظور الگويي طراحي شده است آه به. اين پرسش در ايران است

اثرگذاري متغيرهاي درآمدسرانه، ماليات، سطح سواد، نرخ تورم و بيکاری بر مقدار 
اين الگو با . گيري شود های کشور اندازهمشارآت مردم ايران در انتخابات بر حسب استان

 ١٣٨٠های هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسالمی ايران و سال  استفاده از داده
دهد آه نرخهای تورم و بيکاري بر مقدار  نتايج اين بررسی نشان مي. برآورد شده است

ر حالي آه افزايش د, گذارد مشارآت مردم استان در انتخابات اثر منفي شديدي بر جاي مي
سطح سواد و درآمد سرانه هر استان موجب افزايش مشارآت مردم آن استان در انتخابات 

 .شود مي
  

  . درآمدسرانه, بيکاری, تورم, مشارکت, اقتصاد سياسی, اقتصاد انتخابات: کليد واژه
  

JEL: Z13, P48, P26, P19. 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   استاديار اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا.١
 استاديار اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس .٢
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۵۲ دکتر نادر مهرگان و دکتر مرتضی عزتی

  ـ مقدمه١
شارآت در فعاليت هاي اجتماعي نظير انتخابات، انسانها براي انجام هر فعاليتي از جمله م

آنند با وعده و  احزاب و نامزدها در تبليغات انتخاباتي سعي مي. باشند نيازمند انگيزه مي
از طرف . وعيدهاي مختلف مردم جامعه را برانگيزانند تا بين رقباي مختلف به آنها رأي دهند

توانند  خواهد يافت يا اينكه دولتها نميديگر اگر مردم تشخيص دهند وعده و وعيدها تحقق ن
نتيجه خواهند  اثر و بي وضعيت اقتصادي خوبي ايجاد آنند، مشارآت در انتخابات را بي

مردم براي اين مشارآت وضعيت . در نتيجه از مشارآت خودداري خواهند آرد. دانست
ن دوره زماني را اقتصادي و مقدار متغيرهاي اقتصادي دولت قبل از انتخابات، به ويژه آخري

چنانچه اين متغيرها و عوامل براي مردم مطلوب باشد، . دهند گيري قرار مي مالك تصميم
البته براي اقشار و طبقات مختلف جامعه . شوند تا در انتخابات شرآت آنند بيشتر ترغيب مي

سرمايه، عنوان مثال براي توليدآنندگان و صاحبان  به. گيرد متغيرهاي متفاوتي مدنظر قرار مي
آنندگان و خانوارها، متغيرهاي نرخ  براي مصرف, متغيرهاي ماليات، سود بانكي و نظير اينها

براي جوانان متغيرهاي اشتغال، مسكن و مانند اينها اهميت , تورم، افزايش رفاه و درآمد
  .بيشتري دارد

ن رو اين در آشورهاي مختلف مطالعات قابل توجهي در اين زمينه انجام شده است، از اي  
تواند براي آشور ما مهم باشد آه متغيرهاي اقتصادي مؤثر بر مشارآت مردم در  پرسش مي

  انتخابات چه هستند؟ 
با توجه به مسائل ياد شده، اين مقاله درصدد ارائه يك مطالعه علمي در زمينه رابطه بين   

محدوديت هاي به طور قطع . متغيرهاي اقتصادي و ميزان مشارآت مردم در انتخابات است
. دهد آماري و تحوالت شديدي آه در آشور رخ داده است نتايج آن را تحت تأثير قرار مي

در . هاي مقطعي مربوط به استانها استفاده شده است براي حل اين مشكل در اين مطالعه از داده
هاي مقطعي بسياري از تحوالت اجتماعي و فرهنگي و سياسي آه در طي زمان در حال  داده
ماند و در اين حالت بهتر  تواند نتايج بررسی را تحت تأثير قرار دهد ثابت مي غييراست و میت

طور مستقل اثر متغيرهاي اقتصادي مورد نظر را بر مشارآت مردم در انتخابات  توان به مي
هاي استاني  همچنين براي اينكه نتايج با واقعيت آنوني انطباق بيشتري داشته باشند داده. سنجيد

علت ديگر . گيرد ربوط به هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري مورد استفاده قرار ميم
اي است آه توسط مرآز آمار  استفاده از اطالعات آماري دوره هشتم وجود حسابهاي منطقه

  . منتشر شده و در دسترس است١٣٨٠ تا ١٣٧۶ايران براي سالهاي 
عات تجربي اقتصاد انتخابات ارائه با اين هدف در بخش نخست پيشينه نظري و مطال  
سپس با تطبيق مباني نظري و تجربي با شرايط اقتصاد و انتخابات آشور اقدام به . شود مي

معرفي متغيرها و طراحي الگويي براي تبيين اثر متغيرهاي اقتصادي بر اندازه مشارآت 
 پيشنهادي برآورد و الگوي, در ادامه با توجه به اطالعات موجود. آند مردم در انتخابات مي

  .شود بندي و نتيجه گيری ارائه مي تفسير و در نهايت، جمع
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۵۳  تأثير متغيرهاي اقتصادي بر مشارکت مردم در انتخابات ايران

 پيشينه تحقيق. ٢
باشد اين نكته است آه چرا  يكي از مسائلي آه در زمينه رأي دادن در انتخابات مطرح مي

آنند تا پاي صندوق هاي رأي بروند و رأي بدهند؟ در  افراد وقت و امكانات خود را صرف مي
تر دارد و  نگاه اقتصاد خردي که جنبه اصلي: شود  زمينه به دو دسته مطالعات اشاره مياين

  .نگاه اقتصاد کالن
  
  نگاه اقتصاد خردی. ٢-١

درباره علت حضور افراد جامعه در پاي صندوق هاي رأي اين گونه به مسأله نگاه شده است 
دهد منافع و مضار  ه انجام ميآه عمل رأي دادن يك فعاليت است و انسان براي هر فعاليتي آ

در . کند سنجد و بر اساس و پايه حداآثر سازي منفعت درباره آن تصميم گيری مي آن را مي
اينجا منظور از منفعت فقط نفع پولي، مادي يا حتي اجتماعي نيست، بلكه مجموع رضايت 

 آند رأي بر اساس اين ديدگاه چنانچه فردي احساس. آورد دست مي خاطري است آه فرد به
  . بديهي است آه از رأي دادن امتناع آند, هاي آن دارد دادن او منافعي آمتر از هزينه

 آه از پيش فرضهاي اصلي و اساسي - در اين نگاه دو پيش فرض، مطلوبيت و عقالنيت
 مبناي نظريه ارائه شده قرار دارند و تحليل رأي دهي، - باشند هاي رفتار در اقتصاد مي نظريه

  . شود ريه رفتار مصرف آننده در مصرف آاالها و خدمات انجام ميمشابه نظ
 در سال 2 در آتاب يك نظريه اقتصادي دموآراسي1چارچوب اين نظريه توسط داونز

اين نظريه به . او بحث خود را تحت عنوان رأي دهنده عقالني ارائه آرد.  ارائه شد١٩۵٧
صورت  نويسد شهروندان به ره ميوي در اين با.  معروف شد3فرضيه رأي دهنده عقالني

اين حداآثرسازي درباره رأي دادن و . آنند عقالني در هر عمل خود منافع خود را حداآثر مي
چنانچه فردي . آند طور آلي مشارآت يا عدم مشارآت در روند انتخابات نيز صدق مي به

خابات مشارآت هاي شرآت او در انتخابات بيش از منافع آن است، در انت تشخيص دهد هزينه
داونز در اين باره . نخواهد آرد و چنانچه عكس اين قضيه صادق باشد، شرآت خواهد آرد

  .آند آننده الگوي ذيل را ارائه مي آشاند و مانند الگوهاي رفتار مصرف بحث را به آميت مي
R=PB-C                      (1) 

  : در اين رابطه
R ق راي،خالص منافع حاصل از حضور پاي صندو  
P  احتمال اثرگذاري رأي فرد يا به عبارت ديگر احتمال رسيدن به نتيجه دلخواه در

  انتخابات،
B  جمع منافع مختلفي است آه فرد در صورت رسيدن به نتيجه يا به عبارت ديگر موفقيت

 Cآورد و دست مي مورد نظر خود در انتخابات به) هاي گزينه(يا گزينه ) نامزدها(نامزد 
است آه فرد براي حضور در ) اعم از صرف پول، وقت و ساير امكانات(هايي  زينهمجموع ه

  .آند پاي صندوق هاي رأي و رأي دادن صرف مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Downs 
2. An Economic Theory of Democracy (1957)  
3. Rational Voter Hypothesis  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۵۴ دکتر نادر مهرگان و دکتر مرتضی عزتی

ها مشخص و منافع احتمالي هستند و احتمال موفقيت نامزد مورد نظر  در اين نظريه هزينه
  . اثر زيادي بر مشارآت افراد خواهد داشت

  6، مولر)١٩٨۴ (5 و گرافمن4، اون)١٩٨١ (3 و روتشيلد2، چمبرلين)١٩٧٢ (1استيگلر
  .اند و نظير اينها نيز در بررسي هاي ديگري ابعادي از اين نظريه را تشريح آرده) ١٩٨٩(

گويد اگر احتمال شكست  آند و مي احتمال شكست را نيز وارد بحث مي) ١٩٧٢(استيگلر 
زياد باشد و هزينه رفتن به پاي صندوق مورد نظر رأي دهنده ) هاي نامزدها يا گزينه( نامزد

زيرا در اين صورت با , يابد رأي نيز زياد باشد احتمال مشارآت افراد در انتخابات آاهش مي
براي تحقق منافع، مشارآت در انتخابات عقالني نخواهد ) P( توجه به ضريب احتمال پايين

  . هند آورددر اين حالت نامزدهاي رقيب رأي نسبي بسيار بيشتري خوا. بود
. اند نظريه داونز را با ارائه يك بخش اضافه تكميل آرده) ١٩۶٨ (8 و اوردشوك7ريكر

به . آنند ايشان در نظريه تكميلي منافع اجتماعي حاصل از مشارآت را نيز وارد بحث خود مي
دهنده منافع اجتماعي  اين صورت آه به منافع احتمالي اشاره شده توسط داونز براي رأي

حاصل اين نظر ارائه الگوي ذيل . آنند ز مشارآت در رأي دادن را نيز اضافه ميحاصل ا
  :باشد مي

)٢ (                                            R=PB+D-C  
دهنده منافع اجتماعي حاصل  نشان Dهمان تعاريف قبل را دارند و  Cو  R ،P ،Bآه در آن 

شامل احساس رضايت ) D(اين منافع. باشد مي) رأي دادن( از مشارآت فرد در انتخابات
  .باشد گيري اجتماعي و انجام وظيفه اجتماعي و نظير اينها مي حاصل از مشارآت در تصميم

آند آه منافع  به بحث ريكر و اوردشوك اين نكته را اضافه مي) ۵۵٢، ١٩٨٠ (9برانك
خوبي قابل تشخيص نيست و  از طرف شهروندان به) Dيعني (حاصل از مشارآت اجتماعي

منافع حاصل از ) در دموآراسي ها(ول در جوامع داراي نظام دموآراتيکطور معم به
شود و بايد با يك ضريب اين منافع را تعديل  گر مي مشارآت در انتخابات بيشتر از واقع جلوه

تواند  اين تعديل مي. دهند گيري خود مدنظر قرار مي تر اين تعديل را در تصميم آرد و افراد آگاه
  :لگو شودصورت ذيل وارد ا به
)٣(                                          R=PB+hD-C 

 ضريب تعديل منافع اجتماعي براي هر فرد و بقيه نمادها تعاريف قبل را hدر اين رابطه، 
  .دارند

در مقابل نظريه داونز بحث حداقل پشيماني را ) ١٩٧۴ (1 و فيورينا10در اين زمينه فرجان
)  گزينه(ن بودن احتمال موفقيت نامزد طرح و مطرح آردند آه رأي دهندگان در شرايط يكسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stigler  
2. Chamberlin  
3. Rothschild  
4. Owen  
5. Grofman  
6. Mueller  
7. Riker  
8. Ordeshook  
9. Brunk  
10. Fere John  
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۵۵  تأثير متغيرهاي اقتصادي بر مشارکت مردم در انتخابات ايران

دهند آه در صورت شرآت  مورد نظر خود، بيشتر اين مسأله را مورد توجه قرار مي)  گزينه(
چه زياني متحمل ) حاضر نشدن پاي صندوق هاي رأي و راي ندادن( نكردن در انتخابات

  . گيري افراد خواهد بود اين زيان مالك تصميم. شوند مي
ات تجربي قابل توجهي نيز انجام شده است آه از جمله مطالعات ها مطالع در اين زمينه
باشد آه براي بررسي اعتبار نظريه داونز انجام شده  مي) ١٩٩٣ (3 و پالدا2مختلف ماتسوساآا

مشخص و ( ايشان پس از بررسي هاي تجربي به اين نتيجه رسيدند آه فرض بسته بودن. است
، فرض غيرواقعي است و اغلب واقعيت چنين )قطعی بودن تعداد افرادی که رأی می دهند

نيست آه در يك انتخابات، يك رأي اثر قطعي بر نتيجه انتخابات داشته باشد و احتمال اينكه اين 
  .نظرآردن است و در حد قابل صرف) نزديك به صفر(اثر قطعي باشد بسيار ناچيز 

بر  ، عمليات هزينهنيز اين مطلب را مطرح آرده آه در انتخابات بسته)١٩٨٩ (4مانگر
آنند و اين امر باعث مشارآت  هاي شكست را فراهم مي تحريك شده و موجبات افزايش هزينه

  .شود بيشتر مي
اند و  برخي از محققان تأثير نهادها و شرايط سياسي و اجتماعي را نيز وارد بررسي آرده

ملي آه در اين زمينه از جمله عوا. اند اثر اين عوامل را بر روي مشارآت مدنظر قرار داده
هاي انتخاباتي، حضور رقبا، تعداد رأي  تعداد حوزه: بيشتر مدنظر بوده است، عبارتند از

) و نسبت به آل آشور( ، تعداد آرسي هاي هر حوزه)آشور(دهندگان هر حوزه نسبت به آل
  .و نظير اينها) ١٩٧٨، 6 و جك من١٩٨۶، 5پاول(

 اجتماعي را بر مشارآت شهروندان در - تصادياثر ساختارهاي اق, ديدگاه هاي جديدتر
از جمله عواملي آه در اين ديدگاه ها مورد توجه . اند انتخابات وارد تحليل هاي نظري آرده

 و ١٩٧١ 7فري( جنسيت، درآمد، نژاد، تحصيالت و نظير اينها: اند، عبارتند از قرار گرفته
ر اين زمينه انجام شده است در مطالعات ديگري آه د). ١٩٩٧، 9 و ديتون8آرين/ ١٩٧٢

  .شرايط و ويژگي هاي روحي و رواني فردي نيز مدنظر قرار گرفته و وارد تحليل شده است
عالوه بر موارد ياد شده، مطالعات تجربي بسيار زيادي نيز در زمينه عوامل تأثيرگذار بر 

بناي اقتصادي آه م( دهي مشارآت افراد در انتخابات با نگاه مبتني بر نظريه عقالنيت رأي
اثر ) ١٩٧٧ (11و مهل) ١٩۴٨ (10، اسکينر)١٩٨٩(در اين زمينه مولر. انجام شده است) دارد

نظريه  اند و برخي آن را به وجود امكانات براي دسترسي به صندوق رأي را نيز بررسي آرده
  .اند داونز اضافه آرده

                                                                                                                                 
1. Fiorina  
2. Matsusaka  
3. Palda  
4. Munger 
5. Powell  
6. Jacman  
7. Frey  
8. Crain  
9. Deaton  
10. Skinner  
11. Mehel  
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۵۶ دکتر نادر مهرگان و دکتر مرتضی عزتی

) ١٩٧١ (1طالعات آروتيتوان م عالوه بر برخي از اينها آه در موارد پيشين ياد شدند، مي
، )١٩٨٢ (6 و آلدريچ5، آبرامسون)١٩٧٨ (4، جاآوبسون)١٩٧۵ (3 و متزلر2آرسلوس
 درباره نهادهاي سياسي و اجتماعي، مطالعات فري) ١٩٨۴ و ١٩٨٣ (8 و آالديرا7پاترسون

  13 و ويلت12، توليسون)١٩٧٢ (11، راسل)١٩٩٧ (10 و ديتون9، آرين)١٩٧٢ و ١٩٧١(
 اجتماعي و مطالعات مختلف ديگر را در - ردن متغيرهاي اقتصاديبا وارد آ) ١٩٧٣(

  . هاي مشابه مورد توجه قرار داد زمينه

 
  اقتصادي بر مشارآت در انتخابات) وضعيت( هاي اثر چرخه. ٢-٢

هاي اقتصادي انتخابات بر اين واقعيت استوار است آه تحوالت و وضعيت  نظريه چرخه
اول اينكه : ت به دو صورت در انتخابات مؤثر استاقتصادي قبل از برگزاري انتخابا

و ) يا نشود(شود نظر مردم براي مشارآت در انتخابات جلب شود وضعيت اقتصادي باعث مي
بخش . مؤثر است) ها احزاب يا گزينه(دوم اينكه وضعيت اقتصادي بر رأي مردم به نامزدها

آند آه در بحث قبل  ربط پيدا ميهاي خرد و مشارآت مردم در انتخابات  اول بيشتر به نظريه
هاي  در اين زمينه از نگاه کالن نيز نکاتي مطرح است که مهمترين آن ايجاد چرخه. اشاره شد

براي مطالعه .(گيران و حاآمان قبل از برگزاري انتخابات است اقتصاد مثبت توسط تصميم
  )٢٠تا١۵به عزتي ص . ك. بيشتر ر
مطرح ) ١٩٧۵( با مقاله نورد هاوس ١٩٧۵ سال طور جدي از توان گفت اين بحث به مي

توانند براي جلب  مي) حاآمان و دولتها(شده است و مبناي بحث چنين است آه تصميم گيران 
آراي مردم براي خود در انتخابات بعدي متغيرهاي اقتصادي را به سمتي حرآت دهند آه 

 آه شهروندان عاقلتر از آن البته برخي از اقتصاددانان عقيده دارند. رضايت مردم جلب شود
شهروندان . هستند آه توسط سياستمداران منفعت طلب به سمت و سوي خاصي هدايت شوند

هاي  اقتصاد را به وراي ظرفيت) رشد(توانند تشخيص دهند آه دولت تالش داشته است تا مي
ن آنند، نسبت به آن واآنش نشا طبيعي آن برساند و هنگامي آه اين واقعيت را درك مي

شوند، تعامل بين  عنوان افراد واجد صالحيت قلمداد مي هنگامي آه شهروندان به. دهند مي
شود آه در آن ممكن است  شهروند و دولت به بازي با اطالعات متفاوت و نامتقارن بدل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Crotty  
2. Arcelus  
3. Metzler  
4. Jacobson  
5. Abramson  
6. Aldrich  
7. Patterson  
8. Caldeira  
9. Crain  
10. Deaton  
11. Russell  
12. Tollison  
13. Willet  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۵۷  تأثير متغيرهاي اقتصادي بر مشارکت مردم در انتخابات ايران

 و 1روگوف(آار گيرند سياستمداران اطالعات مهمتري را براي دسترسي به اهداف خود به
  ).١٩٩٠وگوف، ، ر١٩٨٨، 2سايبرت

توانند در جوامع مختلف مورد  اين مطالعات و مطالعات مختلف ديگر در اين زمينه مي
ويژه در اياالت متحده  گرچه بيشتر اين مطالعات در آشورهاي غربي و به. توجه قرار گيرند

انجام شده و بررسي هاي تجربي آن نيز به مطالعات بر روي انتخابات اين آشور متمرآز شده 
، اما آنچه در اينجا به آن اشاره شد و تأآيد بيشتر بر بيان آن بود در آشورهاي مختلف است

  .قابل پيگيري است
  
  معرفي متغيرها و الگوي پيشنهادي. ٣

براساس مباني نظري و تجربي ارائه شده، متغيرها و الگوي پيشنهادي برای تبيين عوامل 
  .شود تخابات به شرح ذيل معرفي مياقتصادي تأثيرگذار بر مقدار مشارآت مردم در ان

درصد مشارآت مردم در انتخابات به تفكيك ) هدف(در الگوي پيشنهادي متغير وابسته   
 .شود باشد آه به شرح زير تعريف مي استانهاي آشور مي

 
  

COi=                                       = درصد مشارآت در انتخابات استانi   

  
ر مشارآتي مردم در انتخابات متغيرهايي آه به لحاظ نظري و سازي رفتا به منظور ساده  

توان به متغير  از جمله آنها مي. گيرد تجربي، نقش اساسی در مشارآت دارند، مدنظر قرار مي
درجه توسعه يافتگي  )Proxey variable(اي متغير جايگزين  درآمدسرانه اشاره آرد آه به گونه

  :آيد دست مي متغير به صورت ذيل بهمقدار اين . باشد هر استان نيز مي
  
  
 YPi  =                                 =  درآمد سرانه در استانi 
  
  

عنوان متغير جايگزين سطح فرهنگ است  متغير توضيحي ديگر، نرخ باسوادي استانها به  
  .دهيم  نشان ميEDUiآه آن را با 

تورم . خ تورم استرأي و نظر مردم نسبت به سياستهاي دولت به شدت وابسته به نر  
 و در ارزيابي خود نسبت به عملکرد آنند ميمتغيري است آه هر روز مردم لمس 

اين متغير يكي از مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر . دهند سياستگذاران، آن را مالک قرار مي
آنندگان است و اغلب سياستگذاران  مقدار مشارآت مردم در انتخابات از ديدگاه مصرف

 .دهيم  نشان ميPiاين متغير را با .  جلب نظر مردم تمايل زيادي به آنترل آن دارندمنظور به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rogoff  
2. Sibert  

  Iآل آراء مأخوذ در استان 
  

  iجمعيت واجد شرايط رأي دادن در استان 

  i توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در استان 
  

  iآل جمعيت در استان 
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۵۸ دکتر نادر مهرگان و دکتر مرتضی عزتی

رود با افزايش  بيکاري يکي از دغدغه هاي اصلي خانوارها و جوانان است که انتظار مي  
مندي مردم از حاکميت کاهش يابد، رأی گذشته آنها را کم اثر نشان دهد  نرخ بيکاري رضايت

  . در مدل آورده شده استUEاين متغير با نماد . در انتخابات کاهش دهدو مشارکت آنها را 
ضمن اينکه . به طور معمول، شهرنشينان بيشتر از روستاييان درگير مسائل سياسي هستند  

رود با افزايش نرخ  انتظار مي. باشد هزينه فرصت رأي دادن در شهر و روستا نيز متفاوت مي
 در مدل  URBاين متغير نيز با نماد. انتخابات افزايش يابدنرخ مشارکت مردم در , شهرنشيني

  .تعبيه شده است
بر مقدار مشارآت ) مانند ماليات بر شرآتها( متغير ماليات به ويژه ماليات مستقيم  

هر چند اين متغير از مباني نظري قوي برخوردار است، . توليدآنندگان در انتخاب مؤثر است
شود و استانها  نين مالياتي به صورت ملي به دستگاه ها ابالغ ميولي از آنجا آه در ايران قوا

گيرند، نرخ ماليات براي فعاليتهاي مختلف در  به طور مستقل در باره ماليات تصميم نمي
هاي مقطعي استفاده  بدين جهت در اين مطالعه استاني آه از داده. استانهاي آشور يكسان است

راي تعيين مقدار مشارآت مردم در انتخابات چندان وجاهت شود استفاده از متغير ماليات ب مي
  .شود  نشان داده ميTiاين متغير در الگوي پيشنهادي به صورت . عملي نخواهد داشت

توان براي آنها يك مقياس متعارف  برخي از متغيرهاي توضيحي آيفي هستند آه نمي  
ين موارد از متغيرهاي مجازي آه در ا. گيري در فضاي سلسله اعداد حقيقي بيان آرد اندازه

)Dummy variable( نظير استانهايي آه در اقليت قومي هستند يا استانهايي 1.شود استفاده مي 
در مدل  Diآه در انتخابات رياست جمهوري نامزد بومي دارند و نظاير آن آه با متغير 

  .شود منظور مي
  .شود رفي ميبدين ترتيب الگوي پيشنهادي جهت برآورد به صورت زير مع  

( , , , , , , )i i i i i i i iCO f Y P EDU P T UE URB D=  
. متغيرهاي وارد شده در الگوي پيشنهادي همان معاني را دارند آه در متن معرفي شدند  

رسد با  به نظر مي. شود آه با آمترين خطا همراه باشد اي تصريح مي گونه شكل رياضي مدل به
 از مدل لگاريتمي عالوه بر خطاي گيري متغيرها استفاده توجه به متفاوت بودن مقياس اندازه

  .آمتر، امکان تفسير آسان پارامترها را فراهم آند
  
  نتايج و بحث. ۴

الگوي پيشنهادي با استفاده از اطالعات آماري هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري   
, هاي مورد استفاده در اين مدل از بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران داده. شود برآورد مي

پس از انجام آزمونهاي . ريزي و وزارت آشور تهيه شده است ازمان مديريت و برنامهس
 ٢٨مختلف، شکل لگاريتمي الگوي پيشنهادي از خطاي برآورد آمتري برخوردار بوده و با 

 .صورت زير برآورد شده است نمونه به
 

Dependent Variable: LCO 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C 7/843329 4/794134  0.0001 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۵۴۴، ص )١٣٧۴(درخشان . ١
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۵۹  تأثير متغيرهاي اقتصادي بر مشارکت مردم در انتخابات ايران

LP -1/218666 -4/264659 0/0005 

LYP 0/069218 3/380885 0/0033 

LEDU 0/672358 3/865601 0/0011 

LUE١ -0/073404 -3/011013 0/0075 

D١٣ 0/387581 7/715632 0/0000 

D۴٧٨٢٢ -0/105378 -3/065286 0/0067 

AR(١) -1/064590  -8/690941 0/0000 

MA(٣) 0/969312 32/71407 0/0000 
R-squared 0/829273 F-statistic 10/92891

Durbin-Watson 2/377449 Prob(F-statistic) 0/000016

  
مدل برآورد شده به لحاظ آماري و اقتصادسنجي در آليت خود از اعتبار الزم برخوردار   
ستگي، واريانس ناهمساني و هم خطي اي آه آزمونها بيانگر عدم وجود خود همب به گونه. است
  .است
داري  در پارامترهای معرفي شده، ضرايب مربوط به ماليات و نرخ شهرنشيني از معني  

دار نبودن متغير ماليات به عدم  علت معني. اند و از مدل حذف شده است الزم برخوردار نبوده
در ايران . گردد  کشور باز میوجود قوانين استاني براي اخذ مالياتها و يکسانی ماليات در کل

از اين جهت . اي بين قوانين و نرخهای مالياتي بين استانها وجود ندارد تفاوت قابل مالحظه
  .توان انتظار داشت متغير ياد شده در مدل تأثيری از خود نشان دهد نمی
ي گيري وجود دارد لذا هزينه رأ هاي رأي از آنجا که در ايران در اکثر روستاها صندوق  

به اين علت، با اينکه اثر متغير شهرنشيني بر . داري ندارد دادن در روستا با شهر تفاوت معني
  . داري الزم برخوردار نبوده است مشارکت مثبت است، ولي از معني

  .داري الزم برخوردار هستند  درصد از معني٩٩ساير پارامترها در سطح اطمينان   
ا افزايش يك درصد در درآمد سرانه استاني، به طور دهد آه ب متغير درآمدسرانه نشان مي  

اين . يابد  درصد افزايش مي٠٧/٠متوسط مشارآت مردم استان در انتخابات رياست جمهوري 
تواند به عنوان شاخص توسعه يافتگي استانها نيز تلقی شود آه نشان دهنده رابطه  متغير می

  .مردم استانها در انتخابات استمستقيم بين توسعه يافتگي استانها و مقدار مشارآت 
دهد آه با افزايش يك درصد در نرخ باسوادي مردم استان،  برآورد انجام شده نشان مي  
  .يابد  درصد افزايش مي۶٧/٠مشارآت مردم استان در انتخابات به مقدار ) نسبت(نرخ
ايسه با مندي مردم نسبت به سياستگذاران در مق مقدار تأثيرگذاري تورم بر مقدار رضايت  

اي آه بر زندگي مردم  متغيرهاي اقتصادي ديگر مانند بيكاري ـ به علت وسعت و اثر گسترده
بدين جهت سياستگذاران بيشترين تالش خود را معطوف آنترل تورم . دارد ـ بسيار زياد است

عنوان يكي از مهمترين معضالت  طوري آه در شرايط آنوني با اينكه بيكاري به به. آنند مي
شود، ولي توجه  صادي آشور مطرح است و مهمترين دغدغه آشور محسوب مياقت

اي آه بسياري از سياستهاي  گونه به. سياستگذاران، بيشتر معطوف به آنترل تورم شده است
دست آمده نيز مؤيد اين  نتايج به. شود آنترلي تورم سبب افزايش نرخ بيكاري در آشور مي

دهد آه با افزايش يک درصدي نرخ تورم، نرخ  ميضريب برآورد شده نشان . ادعا است
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اثر اين ضريب از . يابد  درصد آاهش مي٢٢/١مشارآت مردم استان در انتخابات به مقدار 
. باشد توان گفت از صفر جدا مي داري قريب به يقين است و با قطعيت زيادی می لحاظ معني

نقش و اهميت اثرگذاري تورم بر در مقايسه اثر تورم با ساير متغيرهاي لحاظ شده در مدل، 
  .شود مقدار مشارآت مردم در انتخابات بيشتر مشخص مي

دهد که به ازاي يک درصد افزايش در نرخ  ضريب برآورد شده نرخ بيکاري نيز نشان مي  
  . يابد درصد کاهش مي/. ٠٧بيکاري استان، نرخ مشارکت مردم استان در انتخابات به مقدار 

 و آاهش خطاها متغير مجازي براي استان سيستان و بلوچستان در به منظور تعديل مدل  
دهد در اين استان عالوه بر عوامل ياد شده عامل يا عوامل  مدل منظور شده است آه نشان مي

از جمله عوامل قومی و . مسلط ديگري در مقدار مشارآت آنها در انتخابات تأثير گذاشته است
  . کند عه جامعه شناختی ديگری طلب مینظير اينها که بررسی کامل آن مطال
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