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 چکیده

شاه   سا   صورت نظری ترجیح انتخاباات  برر  ها در ایران به ها و تبیین بیشتر تحلیلدر 

دلیال   به فریبنهگ  تحلیل طبقات  و نگرش منف  به تحلیل طبقات  در ایران به توجهبا  است.

بررس  ترجیح انتخابات   به شناسان سیاس  چنهان جامعه ،جایاب  آن در دیهگا  مارکسیست 

 اناه.  کرد مطرح  آن را صورت ژورنالیست  صحاب رسانه به، او بیشترانه  توجه نکرد طبقات 

های  این مقاله درصهد بررس  ترجیح انتخابات  طبقات در ایاران   وجود چنین محهودیت با

کااردن مفمااور وشاار و اسااتفاد  ا    صااورت تبرباا  اساات. در ایاان تحقیاات بااا   لیااات بااه

، باا ترکیاس ساه    1390و  1385هاای   های   وم  نفوس و مسکن ایران در سال سرش اری

، سااتتار طبقاات    «ساطح تحیای ت  »و « شاغل   ةهاای   اه   گارو  »، «وضع شغل »معیار 

دهم و یا دهم  های و ارتباط آن با ترجیح انتخابات  دور شود  م های ایران تحلیل  شمرستان

کشاوری   . روش پژوهش ایان تحقیات، روش تطبیقا  درون   شود م  ریاست ج موری بیان

 1390و  1385شمرستان در سال  335های اسنادی در حهاول  داد ه ة آماری  ةاست. جامع

دهه کاه ترجیحاات انتخاباات  وشارها در      نتایج تحقیت در سطح شمرستان  نشان م است. 

ا  رأس هارر وشاربنهی باه پاایین،     گیری طبقات در ایران است.  ایران، شاههی برای شکل

کاه در حالات    طاوری  شود؛ باه  تر م  تهریج ضعیف و ضعیف ساتت نهی طبقات و اوشار به

ری و گروه  برای وشرهای کارگر تیور کرد. درواوع وشار  توان تیلت ساتتا  ادی ن  

 ةمتوسا  مب و ا  ة وشارهای بااو و طبقا    که درحال ؛ استکارگر ا  جنس طبقات منطق  
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دارای  دلیال افرادی هستنه که مواضع، مضایت و مواهس نسبتاً مشترک  دارناه و باه ه این    

 .  انه ها و منافع مشترک رجحان

شغل ، سطح تحیی ت، طبقه، ترجیح  ةهای   ه گرو  وشر، وضع شغل ، :ها یدواژهکل

 .انتخابات 

 

 مقدمه  . 1

موضوع این مقاله، تحلیل و تبیین ترجیح انتخابات  براساس تحلیال طبقاات  مشاا ل    

صورت تبرب  تحلیل و تبیین  تاکنون در ایران ترجیح انتخابات  براساس طبقات به .است

طبقاات اجت ااا   ایااران     باارة مطالعات  دراگرچه پیش ا  انق ب اس م   .است نشه 

ایان مطالعاات باه دویال گونااگون  توجاه       به های اتیر  ول  در سال انبار شه  است،

(. امانیاان ماه     125 ، ص.1391آرا،  سف ، فرا ی و کیوانیو است )حاج نشه  جاهی 

بعاه ا   اماا   ،ساتتار طبقات  باود  است ساتتار وهرت سیاس  در ایران تا وبل ا  انق ب

 ه آنای )پوپولیست ( شه که جنگ نیز با  طبقات  و تود  وووع انق ب، فوق دلیل انق ب به

کاارگیری هرگوناه تحلیال طبقاات  ا       بناابراین باه   ؛(53 ، ص.1384دامن  د )امانیاان،  

( و 50 ، ص.1384ارتبااط هسات )امانیاان،      این در 1دهنه  رفتارشناس  افراد گام  فریس

، 1384اجت ا   ایران ا  نبود طبقات اجت ا   در رنج است )امانیاان،  ساتتار سیاس  و 

 (.  53 ص.

دیگار ابازار تحلیلا  یاا      ة( که طبقا 1380اسکیس ) ةبرت  ا  محققان در ایران، با این  قیه

شناسا    ابزار تحلیل ،  لت وجودی جامعهة منزل شهن طبقه به فایه  توصیف  معتبر نیست و با ب 

                                                      
. هرچنه نویسنه  چنین اد ای  دارد، در ه ین کتاب یک نوع تحلیل طبقات  ارائه کرد  است. وی مه   اسات تحاووت    1

صورت ج ع   اکنهگ  بهویژ  پس ا  انق ب با ث شه نیروی دانشگا  ا  حالت پر های اتیر به ساتتاری و اجت ا   در دهه

 (.57، 30، صص 1384تبهیل شود )امانیان، « طبقه برای تود»به یک « طبقة در تود»و تب ع  ظمور پیها کنه و ا  یک 
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برتا  ا  محققاان    ،(196 ، ص.1394شاه  اسات )واادری و کااو ،       دانشگاه  نیاز تضاعیف  

اناه؛ مانناه اباا ری و چاوشایان )واادری و کااو ،        سودمنهی تحلیل طبقات  را به چالش کشیه 

(. در ضعف تحلیل طبقات  برای تحلیل نتایج انتخابات برتا  ا  محققاان بار    194 ، ص.1394

رانت  در کشور، کااربرد   -ساتتار اوتیادی دولت دارنه و مه   هستنه که  ساتتار رانت  تأکیه

متوسا    ةبار رفتار سیاسا  و انتخاباات  طبقا    های مبتنا  ویژ  تحلیل های رایج طبقات  به تحلیل

تاوان تنماا    بین  نتایج انتخابات ن   کنه و در پیش رو م  های تاص  روبه جهیه را با محهودیت

میاان  جامعاه و نقاش هاهایتگر آن در      ةطبقا   بر  وامل و متغیرهای مارتب  باا گساترش ک ّ

ص.  ، 1393های اجت ا   تکیه کرد )میرتراب  و میر باسا ،   تعیین   یت انتخابات  دیگر گرو 

نتایج انتخاباات ریاسات ج ماوری در     معتقهنه که بررس  میزتراب  و میر باس هرچنه  ؛(160

هشااتم ریاسات ج ماوری در     و انتخاباات  1378، انتخابات ششم مبلس در ساال  1376  سال

، 1393)میرترابا  و میر باسا ،    رددا  یاادی تحلیل و تبیین طبقات  ه خااوان   با  1380ساال 

 (.  161 ص.

در مقابل چنین دیهگاه ، برت  نیز بر تحلیل طبقاات  تأکیاه دارناه و پیارو ی تاات   در      

)ساا  ،   کنناه   ما  متوسا  مرباوط    ةهفتم را به مطالبات طبقة است ج موری دوریانتخابات ر

 ؛  یباک ر،1388  اد  و گلپایگان ، ؛ سیف1389؛ بحران ، 1379؛ ووچان ، 1387؛ بشیریه، 1386

متوس  و پیشاروی   ةنژاد را ناش  ا  انفعال طبق ( یا پیرو ی اح هی1389 اد ،  افشاری و اص ن

 (.  105 ، ص.1395)واس   سیان ، رواش و مح ودی رجا،  داننه م محرومان 

و رفتاار  انه  بر طبقه متوس  تأکیه داشته ها پژوهشدهه بیشتر  تحقیت نشان م سابقة رس  بر

ای، ناساا گاری مم ا  در ایان آ اار      . باوجود چنین ساابقه انه کرد واکاوی  سیاس  این طبقه را

هاای   هفاتم و دهام )ساال   های  وجود دارد و آن این است که رفتار این طبقه در انتخابات دور 

تاوان   ترین کار در این حو   م  متفاوت بود  است. در مهون 1388( و ه چنین 1384و  1376

شاه  اسات. بحرانا  باا بیاان        صورت کتااب چاا    اشار  کرد که به( 1389)به تحقیت بحران  

(، باا برداشات   271 ، ص.1389تحلیل تود باا برداشات مارکسیسات  )بحرانا ،      نهاشتن انطباق
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اسات کاه در فرا هاای بعاهی نقاه       کرد اب تود را تهوین منطق  ا  گرایش  الس طبقات کت

 .  شود م 

رفتار سیاس  طبقات در ایران و نتاایج متضااد    ةبا توجه به نبود ا ری جامع و مهون در  مین

است که طبقاات در  موضوع متوس  در ایران، این مقاله درصهد بررس  این ة رفتار سیاس  طبق

تار و میاهاو ،    باه  باارت روشان   ؛ دارناه   جیحانتخابات ریاست ج موری چه گرایش و تر

 دهنه؟ طبقات مختلف در ایران به چه نامزدی رأی م 

 . مبانی نظری تحقیق2

کنایم و ساپس باا بیاان مباحاث نظاری        پیشینة تحقیت را بررس  م  در پاسخ به سؤال تحقیت، ابتها

 کنیم.   تحقیت، چارچوب نظری بحث را ارائه م 

 تحقیق پیشینۀ. 1. 2

مارتاینگل
1
 ده  و تارجیح طبقاات  در جواماع صانعت      مه   است که طبقه در تعیین و تبیین رأی 

اینگلماارت و ولازل  ) ( و ه چنین جواماع فراصانعت  و پساامهرن   1977، 1971اینگلمارت، )
2
 ،2005) 

داد  است؛ باوجوداین، لیپست اه یت تود را ا  دست 
3
ده  طبقاات  در برتا  ا     مه   است که رأی 

مانناه آل اان و ساوئه( و  اوامل  مانناه منزلات و مووعیات        ) تر ا  سایر کشاورها اسات   مممکشورها 

های طبقات  وهرت تبیینا    های اجت ا   و وجود احزاب و ... به متغیر و تحلیل اجت ا  ، دین، شکاف

(. ایوانز314-312، ص. 1999دهنه )مایر، لیپست، هوت و گلهترو ،  م 
4
ان پایا »در کتاب  که با  نوان  

«ده  طبقات  در متن تطبیق  های طبقات ؟ رأی سیاست
طاور   ویراستاری کرد  است، معتقه است ما باه  5

؛ (1999ایوانز، ) یافته ول هاد کنیم ده  و سیاست تطبیق  را پایان های طبقات  رأی توانیم تحلیل وطع ن  

ننه گرایش و ترجیحات انتخابات  توا های طبقات  م  بنابراین پاسخ ما به سؤال اینکه آیا طبقات و تحلیل

                                                      
1. Inglehart 

2. Welzel 

3. Lipset 

4. Evans 

5. The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context 



 315                                          تحليل و تبيين طبقاتي ترجيح انتخاباتي                                 دومشما ة 

 

در جوامع را تبیین کننه یا تیر، مثبت است. در پاسخ نظاری باه ایان موضاوع کاه طبقاه چگوناه ا ار         

اوتیادی( اساتفاد  کنایم.   ) شناتت  و انتخاب  ق ن  توانیم ا  هر دو دیهگا  نظری جامعه گذارد، م  م 

دانناه،   ما  محاسابه و کانش  ق نا     ة را نتیبا  ده  رأی ق ن  اگرچه  انتخاباوتیادی و  های نظریه

نیروهای سیاسا    آرایش یرا  کننه؛ م پافشاری  شناتت ( نظریة جامعه) طبقات  چنان بر اه یت رأی ه

، هگا یا د نیا   اا. است شهن  فممراست  در بیشتر جوامع بر محور شکاف اجت ا   و اوتیادی چپ و

 اجت ا   و طبقات  است.   ای پهیه رأی 

رأی طبقاه کاارگر    بین رأی و طبقه، بیشتر به بررس  و سانبش  ةادن رابطد گران برای نشانپژوهش

اتیار   یهاا  . رأی چپ و راست تا دههدهه  طور سنت  به احزاب چپ  رأی م ای که به طبقه ؛پردا نه  م

نای، وربا و پیتروک) بودرأی طبقات  و درنمایت رأی اجت ا   
1
 چاون روابات   تیا درنما (، ول 1979، 

کارگر ناچاار اسات    ةطبقت. است، رأی ناتودآگا  مفموم  طبقات  تواهه داش اوتیادی ةتنما بر سرمای

کاارگری رأی   اجت ا  ، به احزاب دست چپا  و  تیآوردن منافع بیشتر اوتیادی و درنما دست به برای

ی تو یع باین  ها برا اوتیادی آنهای  سرمایهدهه. طبقات فرودست به احزاب  گرایش دارنه که ک تر در 

اوتیاادی فرودساتان در رأی باه احازاب      ساود کننه. در تحلیل نماای ،   یانها  دست ستدفرو طبقات

  طبقات فرودست و کارگری و سود بیشترِ فرادستان با رأی به احزاب و نامزدهای طبقات بااو و دسات  

 داساتان  هام  بااهم   شناتتن رأی طبقات رس یت در به دیهگا هر دو  تیدرنما پس ؛شود  راست  تأمین م

 کنناه   نیای تع جوامع است که نقشا  بر شکاف اوتیادی شکاف اصل  و ا رگذار ، هستنه. ا  این دیهگا 

هستینگز) دارددر آرایش نیروهای سیاس  
2
 (.  41، 1397، به نقل ا  ایوب ، 63: 2011، 

داریم  با توجه به نوع بررس  مقاله که در سطح سیست   است، در این بخش ا  مقاله ت ش

کاه در ایان  میناه )در     های  را ارائه کنایم  پژوهشتحقیت، ة تا برحسس ارتباط موضوع با پیشین

 .  انه شه   سطح سیست  ( انبار

ماه     1392و  1384 ،1376هاای   ساال نقش طبقاات در انتخاباات    ةدربار (1394) داراب 

 این دولات بار    اواتار ه   ، دراست که بورژوا ی صنعت  منتسس به دولت هاش   رفسانبان 

                                                      
1.  Nie, Verba & Petrock 

2. Hastings 
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متوس  و  ةرفت و در اتحاد طبق بورژوا ی سنت -به میاف با اریاننشست و باو  ةجایگا  طبق

؛ 15 ، ص.1394پیرو ی سیهمح ه تات   را فاراهم آورد )دارابا ،     مینةپایین ة بخش  ا  طبق

 ةطبقا ، 1376-84هاای   ساال  ة. در فاصال (67-66 ، صص.1389افشاری و اص نزاد ،   یباک ر،

کرد. ا  روشنفکران گرفته تا احزاب متعلات   داری م  متوس  جهیه یا شمری ایران بود که میهان

هاا و ادارات، واهرت    های مستقر در و ارتخانه نگاران تا تکنوکرات متوس  و ا  رو نامه ةبه طبق

 در انتخاباات ریاسات ج ماوری ساال     ، اماا متوس  جهیه و شمری ایاران باود   ةدر اتتیار طبق

میلیاون رأی در دور اول انتخاباات حضاور تاود را در      11پایین جامعه با حاهود   ةبق، ط1384

 (.  1388متوس  ن ایان کرد )داراب ،  ةسیاست ایران این بار بهون اتحاد با طبق ةصحن

(1394مطلب  و سرلک )
 22بنهی طبقات اجت ا   بعه ا  انتخاب  مه   هستنه که صورت 1

اش نرسایه و بارای    های سیاسا   متوس  به تواسته ةیخت. طبقهم ر بار  بر یک به 1388ترداد 

هاای   اماا تواساته  ، پاایین باه شکسات انبامیاه     ةباو در مقابل طبق ةائت فش با طبق نیزبار دور 

ساال   در انتخاباات ریاسات ج ماوری   ة ها برای یا ده ین دور مشترک این طبقه به انسبار آن

، ص. 1394شاه )دارابا ،   منبار   1394ال مبلس شورای اس م  در سا  ةو ده ین دور 1392

دلیال   متوسا  جهیاه باه    ةدهه کاه طبقا   (. درمب وع نتایج تحقیت مطلب  و سرلک نشان م 16

 ةبارد و ا   قال طبقا     نوان  امل فشار بمر  ما   پایین )سه( به ةطبقة تود ا   اطف ةجایگا  ویژ

ترتیاس حرکات     ایان   نه و بهک جو استفاد  م  بین و میالحه  نوان  امل میلحت م تا  )یک( به

سیاس  و تو یع بیشاتر   ةینه توسعابه ه ین دلیل در فر ؛کنه رو به رشه اجت ا   را مهیریت م 

تشریک  ة نوان روش  که  مین ساوری به سا ی مردر تر اوتهار سیاس  و استقرار و نمادینه و دویت

، 1394)مطلبا  و سارلک،    کناه   کنه، نقش اساس  ایفا م  بیشتر مردر در حاک یت را مسا ه م 

 (.  101 ص.

                                                      
طبقاات اجت اا   و توساعة سیاسا  در ج ماوری اسا م        »( با  نوان 1394 کر است مقالة مطلب  و سرلک ) . شایان   1

اناه و    ین هم« طبقة متوس  جهیه و توسعة سیاس  در ایران پس ا  انق ب اس م »( با  نوان 1394و مقالة داراب  )« ایران،

 ایم. د است؛ به ه ین دلیل ما برای ر ایت مقولة سروت ادب  به هر دو مقاله ارجاع داد احت ال انتحال و سروت ادب   یا
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بار   های طبقات  مبتنا   نقهی بر تحلیل»تود با  نوان  ة( در مقال1393میرتراب  و میر باس  )

متوس  جهیاه در انتخاباات )باا تأکیاه بار انتخاباات ریاسات ج ماوری          ةرفتار انتخابات  طبق

، ناامزدی کاه   1384ت ساال  مه   شهنه که در انتخابا «(1384( و نمم )1376های هفتم ) دور 

یاب  باه   کرد، حت  ا  را  به ایان طبقاه )طبقه متوس ( را ن اینهگ  م  منتسسشعارها و   یت 

 متوسا  جهیاه   ةکه هشات ساال وبل، در شرایط  کاه طبقا   درحال  ؛دور دور انتخابات با مانه

رد  رسایه کاه   اجت ا   ک تری داشت، ناامزدی در میاان شگفت  ه گان به پیرو ی گسات  ةو ن

اش نیز در  متوس  جهیاه توانه  شه و اتفاواً شعارهای انتخابات  ةآمال و آر وهای طبق ةن اینه

(. نویسنهگان در توضایح ایان   186 ، ص.1393، ه ین راستا ورار داشت )میرتراب  و میر باس 

هاای   یال رانت  در کشور، کااربرد تحل  -دهنه ساتتار اوتیاادی دولت  تحول مع اگونه نشان م 

متوسا  جهیاه را بااا   قةبر رفتار سیاس  و انتخابات  طب های مبتن  ویژ  تحلیل رایاج طبقاات  به

توان تنماا بار  واماال   بین  نتایج انتخابات ن   کنه و در پیش رو م  های تاص  روبه محهودیت

 یات  میاان  و نقاش هاهایتگاار آن در تعیااین      ة   طبقا و متغیرهای مرتب  با گساترش ک ّا  

 (.  158 ، ص.1393، یرتراب  و میر باس مهای اجت ا   تکیاه کارد ) انتخابات  دیگر گرو 

( 1375تاا   1335گاناه )  دکتری تود با استفاد  ا  سرش اری پانج  ة( در رسال1389بحران  )

گاناه را در   های پنج شغل ، شا  ن کشور در سرش اری ةهای   ه براساس وضع شغل  و گرو 

مقالاه  ا  کاه در ایان بخاش     کردو برای هریک گرایش تاص  را بیان  کرد ارائه سه دسته کل 

ایاران در نظار گرفتاه    ة شود. وی طبقات  یر را برای جامعا  پرداتته م به آن صورت مفیل  به

 (. 1)جهول  است

گفت ان  الس در میان وشرهای بااو، گفت اان سیاسا  مسال  باود  اسات        ،ها دور ة در ه 

ة دور سیاسا  -  اجت اا  هاای  جنابش  سیاسا  و  های گفت انة (. ه 320 ص.، 1387بحران ، )

پشتیبان   رهبری جهیه و سنت  متوس  وشرهای دوار، توس  استثنای یک  دو مورد کم مطالعه به

 (.  328 ، ص.1387بحران ، انه ) شه 
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 بنهی مشا ل در کار بحران  طبقه -1جهول 

 

مشاغل 

علمی 

 و فنی

مدیران و 

مقامات 

تر عالی

 به

مشاغل 

اداری 

و 

 دفتری

فروشندگان 

و کارکنان 

 بازرگانی

کارکنان 

امور 

 دماتیخ

کشاورزان 

و 

 دامداران

کارگران 

و مشاغل 

تولیدی و 

 رانندگان

 نشده بندی گروه

 باو باو کارفرمایان
متوس  

 جهیه
 باو باو باو

متوس  

 سنت 
 باو

کارکنان 

 مستقل

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

وس  مت

 سنت 

متوس  

 سنت 

متوس  

 سنت 
 متوس  سنت  پایین

مزدبگیر 

بخش 

 عمومی

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه
 متوس  جهیه پایین

مزدبگیر 

بخش 

 خصوصی

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه
 پایین پایین پایین پایین پایین

کارکنان 

خانوادگی 

 زدبدون م

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

متوس  

 سنت 

متوس  

 سنت 

متوس  

 سنت 
 متوس  سنت  پایین

 اظهارنشده
متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه

متوس  

 جهیه
 ؟ پایین ؟ ؟ ؟

 های ول  براساس تحلیل ،ها بایه تال  باشه این تانه 150-147در صفحات بحران  )نویسنهة کتاب(  طبت توضیحات: ؟

 متوس  سنت  پایین نوشته شود. ةطبقبایه  م ها  در این تانه 149و  145، 144، 143حات در صفوی 

 

 مان  میان تحووت  ای ه اهنگ  و هم گونه توان به نویسه: م  در بخش  ا  کتاب م  بحران 

درون  وشرهای میان  و تحووت سیاس  و به نقش این وشرها در جنبش سیاسا  اشاار  کارد.    

رهای متوس  جهیاه در هار دور  نسابت باه دور  پایش میازان پشاتیبان  ا         افزایش ش ار وش

گفت ان دموکراس  را افزایش داد تا جای  که در دور  پانبم ایان وشارها دو باار در انتخاباات      



 319                                          تحليل و تبيين طبقاتي ترجيح انتخاباتي                                 دومشما ة 

 

بار در انتخابات مبلس شورا کامیاب شهنه؛ تحووت وشرهای متوسا    ریاست ج موری و یک

 (.  331، ص. 1387بحران ، تناسس دارد )سنت  نیز با تغییرات ک   و کیف  آن 

 ایاران دارای طبقاات اجت اا   باود     ة مطالعا ة ایران در دور ةمه   است که جامع بحران 

نمایت دارای ساتتار طبقات  باود  اسات   درو شاهه انقراض و تشکیل برت  ا  طبقات و  است

عات  تود طبقاات  مطال ة(. ه چنین وی مه   است که ایران در دور338 ، ص.1387بحران ، )

(. را انباار داد  اسات  جاهول   ةمقالاه با نویسا  و تمیا    ةنویسنه، 2)جهول  یر را داشته است 

 ةطبقاات  یاا جامعا    ةایران یاک جامعا   ةجامع بحران ،شود، طبت اد ای  ه چنان که مشاهه  م 

یابناه.  های متعهد به طبقه دست ب انه در دور  به طبقات  است و وشرهای  یر توانسته شه  تقسیم

 انه.   ای به چنین امری نرسیه   کر است طبقات پایین در هیچ دور  شایان 

 
 طبقاتی  شناسی سنخ -2جدول 

 قشرهای باال دوره
متوسط  قشرهای

 سنتی

قشرهای متوسط 

 جدید

قشرهای 

 پایین

- 1320نخست )ة دور

1332) 

 ةدار و طبق اشراف  مینة طبق

 دار وابسته سرمایه
   

    دار وابسته سرمایهة طبق (1342- 1332دور )ة دور

   متوس  سنت ة طبق دار وابسته سرمایهة طبق (1357- 1342سور )ة دور

-1357چمارر )ة دور

1368) 
   متوس  سنت ة طبق دار نوپا سرمایهة طبق

- 1368پنبم )ة دور

1380) 
 متوس  سنت ة طبق دار نوپا سرمایهة طبق

متوس  ة طبق

 جهیه
 

 338-333 ، صص.1387، بحران منبع: 

 

بار هایچ کانش     مبتنا  وی توان گفت این اسات کاه تحلیال     م  بحران اد ای  ةآنچه دربار

 ، نوان ن وناه  تاریخ  نیست که بتوان براساس آن به آگاه  طبقات  پ  برد؛ به ةتاریخ  یا حاد 
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ن، چمارر، هیچ کنش طبقات  را بررس  نکرد  است. بررس  رفتار سیاس  رهبارا ة در تحلیل دور

 ...نخبگان و روشانفکران و حتا  ن ایناهگان مبلاس، شاورای نگمباان و مبلاس تبرگاان و         

تحلیال طبقاات     ة)برای اط ع بیشاتر درباار  کنه ا تبار  توانه این تحلیل را پربارتر و شایه ب  م 

 (. کرد( مراجعه 1386( و حات   )1382توان به معهل ) رفتار نمادهای م 

سیاسا  و  -  در ماان  بارای شاناتت تحاووت اجت اا       مه   است که پژوهش بحران 

ه. وی برای برواراری ارتبااط متغیرهاا    ش مان  برای شناتت ساتتار وشربنهی جامعه انبار  هم

سانت   ، مه   است که تهاور منطق  اه یت دارد. بررس  ارتباط میان تحووت وشرهای متوس 

تهاور منطق  تحاووت سیاسا  درپا      دادن و جهیه با تحووت سیاس  جامعه تنما ا  را  نشان

برای  بحران (. 315 ، ص.1387بحران ، ه )شپذیر    و کیف  وشرهای جامعه امکانتحووت ک ّ

 ، صاص. 1387بحران ، « )گرایش  الس»بروراری ارتباط بین نوع گفت ان و نوع وشر یا طبقه ا  

ایان اسات کاه ارتبااط      بحرانا   ترین آسیس تحقیات  است. ممم کرد ( استفاد  339 ،319، 317

تواهاه   با منطات ما    بحران بر ارتباط تبرب  نیست؛ بلکه ارتباط منطق  است و  متغیرها مبتن 

«شناس  فلسف  جامعه» سوی را به وی این امر کتابکنه. ارتباط متغیرها را مشخص 
1
   کنه.  نزدیک م  

ا حاه     بایش شناسان ایران در بررسا  موضاو   و شایفتگ    با توجه به منطت تاص جامعه

( و ه چناین  21-20صاص.   ،1396آباادی،   ها )صالح ها و مشک ت روش  آن محققان به نظریه

 ناوان روش   هاا باه     ا  نظرسنب های  ل  و استنباط  لّ جای تحلیل ها به استفاد  ا  نظرسنب 

 آماه  را  دسات  باه  ةو رابطا کارد  توان به نتایج چنین تحقیقات  شاک   فرد در ایران، م  منحیربه

های تحقیقات پیشاین را تاحاهامکان    کنیم کاست  در این تحقیت کوشش م  کرد.مشکوک فرض 

 جبران کنیم. 

 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

(. 1375سایبرنتیک وشااربنهی اسات )چلبا ،      ةبار نظری الگوی نظری پژوهش حاضر مبتن 

                                                      
اوجت ااع )روش   های  در فلسفة  لم (، درس1385. برای اط ع بیشتر مراجعه کنیه به فیل اول کتاب  بهالکریم سروش )1

 تفسیر در  لور اجت ا  (، تمران: نشر ن .
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ع اجت اا   در جامعاه  مواضاا  نسبتاً مانظم  ایشبکه در جامعه طبت این نظریه، نظار وشربنهی

دارای  هاسات و  است. موضع یا پایگا  اجت ا   مکان امکاناات و مضاایت در شاابکه فرصات    

 ةسارمای  -3 هنیت موضااع ،   -2اجت ا  ،  ةرتب -1انه ا :  چمار بعه محوری است که  بارت

 هبااه مناابع ار شا ن        میزان دسترسااجت  ةنقش اجت اا  . منظاور ا  رتب -4 و اجت اا  

اوتیادی، سا مان ، ا تبار اجت ا   و فرهنگ  اسات.  هنیت موضع ، ابعاد معرفت  وابسته باه  

اجت ا   است. نقاش اجت اا      عای موض های رابطه اجت ا   گزینه ةموضع اجت ا   و سرمای

است کارهای تاص  دادن ای بارای انبار ووا ه و انتظارات ات و ، اجت اا   و رویه ةمب و 

 (170 ، ص.1375)چلب ، 

 ار کنش ةچلب  با استفاد  ا  نظری
1
هاا را در   هاای اجت اا  ، آن   پارسونز در بحث ا  نقاش  

تفکیاک افقا    ه: کنا  صورت افق  به چمار ناوع اصال  تقسایم ما      ارتباط باا چماار حاو  ، به

هاا   های فرهنگ ، اجت ا  ، سیاس  و اوتیادی. ه چنین در این نظریه نقش مل نقشاها ش نقش

راتبا  در چماار مقولاه    م صورت سلساله  های میزان میرف انرژی و اط  ات به اساس م کبر

در ایان نظریاه،    شاونه.  ما   های راهبردی، بانفو ، ک کا ،  اادی   شامل نقش که شونه دیه  م 

شاونه   باا دو نوع تفکیاک افقا  و   اودی معرفا  ما       هشانزد  نوع موضع اجت ا   در رابط

 دهه.   م  ارائهوشربنهی  یر را ( 1375چلب  )ر این اساس ب؛ (172 ، ص.1375)چلب ، 

 
 شناسی مواضع اجتماعی در نظر چلبی ها برای سنخ تفکیک عمودی و افقی نقش -3جدول 

عمودی 

 افقی

اقتصادی 

(a) 

سیاسی 

(g) 

اجتماعی 

(i) 

فرهنگی 

(l) 
راهبردی 

(l) 

 
 راهبردی اوتیادی

 راهبردی

 سیاس 

 راهبردی

 اجت ا  

 راهبردی

 نگ فره
بانفو  

(i) 

 بانفو 

 اوتیادی

 بانفو 

 سیاس 

 بانفو 

 اجت ا  

 بانفو 

 فرهنگ 
ک ک  

(g) 

 ک ک 

 اوتیادی

 ک ک 

 سیاس 

 ک ک 

 اجت ا  

 ک ک 

 فرهنگ 
 ادی 

(a) 

  ادی

 اوتیادی

 ادی 

 سیاس 

  ادی

 اجت ا  

 ادی 

 فرهنگ 
 172 ص. ،1375چلب ، مأتذ: 

 

                                                      
1. General Theory of Action 
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تتاری را تشاکیل دهاه. چاون حبام نسابتاً کام       توانه یک گرو  سا نخبگان بالقو  م  ةطبق

رس   و  یررس   کاه ا ضاا را باه نحاوی باه       ةهای چنهگان ا ضا، امکانات نسبتاً  یاد، شبکه

دهنه که این طبقه یک گارو  سااتتاری باشاه.     نه، ه گ  این اجا   را م نک یکهیگر متیل م 

شاناتت     ا   به معنای جامعهصورت یک گرو  اجت نخبگان )راهبردی( مع ووً به ةدرواوع طبق

اماا ا  رأس هارر   ، نخبه یاک طبقاه بارای تاود اسات      ةبه تعبیر مارکس، طبق کنه.  آن   ل م 

امر شود که این  تر م  تهریج ضعیف و ضعیف وشربنهی به پایین، ساتت نهی طبقات و اوشار به

در ساطوح   مواضع اسات کاه   ةکننه   هتاً منبعث ا  سه  امل است: یک  حبم ج عیت اشغال

تر ا  ه ه اینکه تراکم  سور و ممم و ها کم است دور اینکه منابع آن ،یابه تحتان  هرر افزایش م 

تاوان تیالت    کاه در حالات  اادی ن ا      طاوری  به؛ ها ضعیف است رواب  اجت ا   آن ةشبک

ا    کرشاه  محرور تیور کارد. درواواع طبقاات     ة ادی و طبق ةساتتاری و گروه  برای طبق

صرفاً مب و ه افرادی هستنه کاه    کرشه به معنای دیگر، طبقات  ؛ات منطق  هستنهجنس طبق

هاا و مناافع    دارای رجحاان  نیاز  دلیال به ه ین  ؛مواضع، مضایت و مواهس نسبتاً مشترک  دارنه

 (.  177 ، ص.1375انه )چلب ،  مشترک

رای تحلیال  کاارگیری ایان ماهل با     که باه گفته شود و ر است   کرشه  ةدر استفاد  ا  نظری

، در این تحقیت ت ش کاردیم باا   اینوجود  مشکل است. با به نبود داد  توجهوشربنهی ایران با 

و  1385هاای   های موجود در ساال  تحقیت و سرش اری ةحفظ کلیت این نظریه و محتوای سابق

 .  شود  . در پایان این تحقیت چارچوب تحلیل  تحقیت ارائه م کنیم، تحلیل تود را ارائه 1390

 روش تحقیق. 3

کشوری روش پژوهش این تحقیت، روش تطبیق  درون
1
)ا  نوع طول ( است. در این روش  

. در شاود  پرداتتاه ما   واحههای اجت اا   )در اینباا شمرساتان( ماهنظر پاژوهش       ةبه مقایس

 ها و نامه ای شامل کتس، مقاوت، تحقیقات، پایان آوری اط  ات ا  تکنیک بررس  کتابخانه ج ع

                                                      
1. sub-national 
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دور( برآماه  ا  برگازاری انتخاباات ریاسات ج ماوری در       های اسنادی  انویه )دست و داد  ...

 ب  استفاد مرتهای  های اسنادی ا  سایت ( و دیگر داد 1392( و یا دهم )1388دهم ) های  دور

دهام و   هاای  شمرستان در دور  335های اسنادی حهاول در  داد  ه ةآماری  ةشه  است. جامع 

کاه واحاههای     اسات  «شمرستان–سال»ابات ریاست ج موری است. واحه تحلیل یا دهم انتخ

های یک موجودیات   جغرافیای  و مشخیه ةشه  غور کام ً تعریف و اجت ا   با حهود-سیاس 

آمااری تحقیات    ة. جامعا هستنه سیاس  )یعن  واجه مرجعیت سیاس  یا فرمانهاری( و اجت ا  

است. در این نوشتار، تارجیح انتخاباات     شه  مطالعه کشور در مقاطع یها شمرستان ه ة حاضر

. انتخاباات مبلاس   شاه  اسات   دهم و یا دهم انتخابات ریاست ج موری محهود های به دور 

بررس   ای در این سطح وابل های ووم ، فرهنگ  و منطقه دتالت گرایش دلیل شورای اس م  به

 نیست. 

 دهیم.  ها را ارائه م  سنبش آنة در این بخش ا  مقاله تعاریف متغیرها و نحو

ده  به یک جریان یا ناامزد انتخاباات (: تارجیح انتخاباات  در      ترجیح انتخابات  )میزان رأی

 اسات صورت نسبت  ا  آرای نامزد انتخابات  در  مان برگزاری انتخابات  سطح سیست    الباً به

ا برحساس میازان رأی ناامزد    در این تحقیت ترجیح انتخاباات  ر . شود که به صنهوق انهاتته م 

دهم و یا دهم انتخابات ریاست ج ماوری   های کل آرای شمرستان در دور   انتخابات  نسبت به

 سنبیم.   م 

اساتفاد  ا  ساه معیاار     راهبرد ما در اکتشاف وشرها متغیرهای مستقل تحقیت: در این تحقیت

 انه ا : است که  بارت یر 

، وضاع شاغل  را در   حاضر اسات های تحقیت  نبع داد وضع شغل : مرکز آمار ایران که م -1

بگیران بخاش تیوصا ،    کنه: کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق شش دسته تعریف م 

هاا   بگیران بخش   وم ، کارکنان فامیل  بهون مزد و کسان  که وضعیت شغل  آن مزد و حقوق

خش تیوص  و دولت  باه  مشخص یا گزارش نشه  است. در این تحقیت مشا ل را برحسس ب

بگیران  سته تقسیم کردیم. بخش تیوص  شامل کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوقد دو
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بگیران  کارکنان فامیل  بهون مزد و بخش دولت  شامل مزد و حقوق و ه چنین بخش تیوص 

 ؛بخش   وم  است

دسته ارائاه داد    10ر شغل  را د ةهای   ه شغل : مرکز آمار ایران گرو  ةهای   ه گرو  -2

ها و دساتیاران،   تکنسین -3متخییان،  -2رتبه و مهیران،  گذاران، مقامات  ال  وانون -1است: 

کارکناان مااهر    -6کارکناان تاهمات  و فروشانهگان،     -5کارمنهان اماور اداری و دفتاری،    -4

یاهیان،  مت -8صنعتگران و کارکناان مشاا ل مرباوط،     -7کشاور ی، جنگلهاری و ماهیگیری، 

ساایر و   -10کارگران ساد  و  -9ها و راننهگان وسایل نقلیه،  آوت و دستگا  مونتاژکاران ماشین

 ؛اظمارنشه 

هاای   شغل : مرکز آمار ایران میازان تحیای ت گارو     ةهای   ه میزان تحیی ت گرو  -3

 -4ه، متوساط  -3راهن اای ،   -2ابتاهای ،   -1دسته ارائاه داد  اسات:   هشت   ه  شغل  را در 

های تحییل  نامشخص و  سایر دور  -7سوادآمو ی بزرگساون،  -6 ال ،  -5دانشگاه ،  پیش

 -2ساواد،   با   -1ساه بخاش    باه سواد. در این تحقیت سطح تحیی ت را  ب  -8اظمارنشه  و 

 . کردیمدانشگاه  تقسیم  -3باسواد  یردانشگاه  و 

 :انه ا  کردیم که  بارت وشرهای  یر را استخراج کرشه  ا  ترکیس سه معیار 

رتباه و ماهیران    گذاران، مقامات  اال   وانون -1هاست:  بخش اینشامل  وشرهای باو که -1

متخییااان بخااش تیوصاا   -2 بخااش تیوصاا  و دانشااگاه  و باسااواد  یردانشااگاه ،

کارکناان تاهمات  و    -4 ها و دستیاران بخش تیوصا  و دانشاگاه ،   تکنسین -3 دانشگاه ،

کارکنااان ماااهر کشاااور ی، جنگلااهاری و   -5ش تیوصاا  و دانشااگاه ، فروشاانهگان بخاا

صانعتگران و کارکناان مشاا ل مرباوط بخاش       -6و  ماهیگیری بخش تیوص  و دانشاگاه  

 ؛تیوص  و دانشگاه 

رتباه و   گذاران، مقامات  ال  وانون -1هاست:  بخشاین وشرهای متوس  سنت  که شامل  -2

 ییان بخش تیوص  دانشگاه  و  یردانشاگاه ، متخ -2، سوا مهیران بخش تیوص  و ب 

کارمنهان اماور اداری و   -4 ها و دستیاران بخش تیوص  و باسواد  یردانشگاه ، تکنسین -3
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کارکناان تاهمات  و فروشانهگان بخاش      -5دفتری بخش تیوص  و باسواد  یردانشاگاه ،  

ماهیگیری بخاش  کارکنان ماهر کشاور ی، جنگلهاری و  -6تیوص  و باسواد  یردانشگاه ، 

صنعتگران و کارکنان مشاا ل مرباوط بخاش     -7 سواد و باسواد  یردانشگاه ، تیوص  و ب 

آوت و  متیااهیان، مونتاژکاااران ماشااین -8 و سااواد و باسااواد  یردانشااگاه  تیوصاا  و باا 

 ؛ها و راننهگان وسایل نقلیه بخش تیوص  و دانشگاه  دستگا 

متخییاان بخاش دولتا      -1هاسات:   بخاش ایان  وشرهای متوس  جهیه کاه شاامل    -3

ها و دستیاران بخش دولتا  )دانشاگاه  و    تکنسین -2 سواد(، )دانشگاه  و  یردانشگاه  و ب 

کارمناهان اماور اداری و دفتاری بخاش دولتا  و دانشاگاه  و        -3 سواد(،  یردانشگاه  و ب 

کارکناان   -5، کارکنان تهمات  و فروشنهگان بخش دولت  دانشگاه  -4باسواد  یردانشگاه ، 

صانعتگران و کارکناان    -6 ماهر کشاور ی، جنگلهاری و ماهیگیری بخش دولت  و دانشاگاه ، 

متیاهیان، مونتاژکااران    -7سواد و باسواد  یردانشاگاه ،   مشا ل مربوط بخش تیوص  و ب 

کارگران سااد    -8 و بخش دولت  و دانشگاه  ةها و راننهگان وسایل نقلی آوت و دستگا  ماشین

  ؛ش دولت  و دانشگاهبخ

هاا و دساتیاران    ت: تکنساین سا ها بخاش این وشرهای کارگر بخش تیوص  که شامل  -4

 -3ساواد،   کارمنهان امور اداری و دفتری بخش تیوص  و ب  -2 سواد، بخش تیوص  و ب 

متیااهیان، مونتاژکاااران  -4سااواد،  کارکنااان تااهمات  و فروشاانهگان بخااش تیوصاا  و باا 

ساواد و باساواد    بخاش تیوصا  و با     ةهاا و رانناهگان وساایل نقلیا     آوت و دساتگا   ماشین

 ؛سواد( بخش تیوص  )دانشگاه  و  یردانشگاه  و ب  ةکارگران ساد -5 و  یردانشگاه 

کارمناهان اماور اداری و    -1هاسات:   بخاش ایان  وشرهای کارگر بخش دولت  که شامل  -5

کارکناان تاهمات  و فروشانهگان     -2سواد و باساواد  یردانشاگاه ،    دفتری بخش دولت  و ب 

کارکناان مااهر کشااور ی، جنگلاهاری و      -3سواد و باسواد  یردانشاگاه ،   بخش دولت  و ب 

صانعتگران و کارکناان مشاا ل     -4سواد و باساواد  یردانشاگاه     ماهیگیری بخش دولت  و ب 

آوت و  شاین متیهیان، مونتاژکاران ما -5سواد و باسواد  یردانشگاه   مربوط بخش دولت  و ب 
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کاارگران   -6سواد و باسواد  یردانشگاه ،  بخش دولت  و ب  ةها و راننهگان وسایل نقلی دستگا 

 ؛سواد و باسواد  یردانشگاه  ساد  بخش دولت  بخش دولت  و ب 

 ةهاسات: وشارهای حاک اان کاه دربردارناه      بخاش ایان  کارگزاران سیاسا  کاه شاامل     -6

ساواد و دانشاگاه  و باساواد     ماهیران بخاش دولتا  )با     رتباه و   گذاران، مقامات  اال   وانون

شاغل    ةپایه و نظامیان است که در بخاش گارو    اه     یردانشگاه ( و کارگزاران سیاس  دون

 انه.   شه   سایر و اظمارنشه  ارائه

ساطح  »و « شاغل   ةهاای   اه   گرو » ،«وضع شغل »مشا ل براساس سه معیار  4جهول در 

 .  شه  استتحلیل « تحیی ت

 
 «سطح تحصیالت»و « شغلی ةهای عمد گروه» ،«وضع شغلی»ساس اتحلیل طبقاتی مشاغل بر -4جدول 

 بخش عمومی )دولتی( بخش خصوصی  

 رتبه و مهیران گذاران، مقامات  ال  وانون

 حاکم وشرهای باو دانشگاه 

 حاکم وشرهای متوس  سنت  سواد ب 

 حاکم وشرهای باو سواد  یردانشگاه 

 

 یانمتخی

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای باو دانشگاه 

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای متوس  سنت  سواد ب 

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای متوس  سنت  سواد  یردانشگاه 

 

 ها و دستیاران تکنسین

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای باو دانشگاه 

 سواد ب 
وشرهای کارگر 

 تیوص 
 وشرهای متوس  جهیه

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای متوس  سنت  واد  یردانشگاه س

 

 کارمنهان امور اداری و دفتری

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای باو دانشگاه 

 سواد ب 
وشرهای کارگر 

 تیوص 
 وشرهای کارگر دولت 

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای متوس  سنت  سواد  یردانشگاه 

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای باو شگاه دان 
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 کارکنان تهمات  و فروشنهگان
 سواد ب 

وشرهای کارگر 

 تیوص 
 وشرهای کارگر دولت 

 وشرهای کارگر دولت  وشرهای متوس  سنت  سواد  یردانشگاه 

کارکنان ماهر کشاور ی، جنگلهاری و 

 ماهیگیری

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای باو دانشگاه 

 کارگر دولت  وشرهای وشرهای متوس  سنت  سواد ب 

 وشرهای کارگر دولت  وشرهای متوس  سنت  سواد  یردانشگاه 

 

 صنعتگران و کارکنان مشا ل مربوط

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای باو دانشگاه 

 وشرهای کارگر دولت  وشرهای متوس  سنت  سواد ب 

 وشرهای کارگر دولت  وشرهای متوس  سنت  سواد  یردانشگاه 

آوت و  نتاژکاران ماشینمتیهیان، مو

 ها و راننهگان وسایل نقلیه دستگا 

 وشرهای متوس  جهیه وشرهای متوس  سنت  دانشگاه 

 سواد ب 
وشرهای کارگر 

 تیوص 
 وشرهای کارگر دولت 

 سواد  یردانشگاه 
وشرهای کارگر 

 تیوص 
 وشرهای کارگر دولت 

 

 کارگران ساد 

 دانشگاه 
وشرهای کارگر 

 تیوص 
 متوس  جهیهوشرهای 

 سواد ب 
وشرهای کارگر 

 تیوص 
 وشرهای کارگر دولت 

 سواد  یردانشگاه 
وشرهای کارگر 

 تیوص 
 وشرهای کارگر دولت 

 

 سایر و اظمارنشه 

 وشر نظام   هر بررس  دانشگاه 

 وشر نظام   هر بررس  سواد ب 

 وشر نظام   هر بررس  سواد  یردانشگاه 

 

ی هاا  کنناه. مقاووت و اناوا   کاه داد      بناهی ما    دسته  انوا به ا های تود ر محققان داد 

کننه؛ بلکه این مقووت یا اناواع   کننه کشف ن   بنهی م  ها دسته شه  را در درون آن آوری ج ع

سا نه )رووت کننه یا م  را ابهاع م 
1
، میاان  ج موریات (. اف طون در کتااب  276 ، ص.1389، 

                                                      
1. Root 
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تواهاه بهاناه    شود. وی م  ت نمادی )وراردادی( ت ایز وائل م واوعیات تار )طبیعت( و واوعیا

 ة(. موضاو   کاه در نتیبا   286، ص. 1389)رووت،   یاا نماادی  انه  آیا واوعیات ات و  طبیع 

شه  توس  دولت ماهرن، باهون ک اک     شود آن است که آیا انواع ابهاع بررس  فوکو مطرح م 

جاان اساتوارت   ماننه (. برت  293 ، ص.1389شهنه یا تیر؟ )رووت،   لور اجت ا   ابهاع م 

معتقهنه که اناواع  ماننه وبر شونه و برت   معتقهنه انواع مهنظر  ال ان اجت ا   کشف م  میل

«گونه»و  «نوع»(. در نزد ما وشر و طبقه یک 296، ص. 1389شونه )رووت،  ابهاع م 
1
است که  

، 1389)رووت، شاونه  هاا کشاف    نکه آنشود؛ نه ای پرداتته )ابهاع( م  و  توس  محققان ساتته

ساا ی  کارگیری ناوع  و مفموم  به «نوع»(. اساس ساتت چنین 176 ص.
2
اسات و تنماا بارای     

نه تبیین آن )بودون و بوریکو ،رود کار م ه تحلیل واوعیت ب
3
ساا ی یاا    (. نوع732 ، ص.1385، 

(. وشاربنهی  725 ص. ،1389توان نو   مطالعات ساتتاری نار نماد )رووت،  شناس  را م  نوع

که مفاهیم طبقه و وشر انوا   است کاه محققاان آن را    درحال ؛ اجت ا   واوعیت  موجود است

 ها به ت یز محقت بستگ  دارد.  سا نه و ساتت آن م 

بناای ترکیاس را بار تعریاف پیشاین        ،به اینکه تعریف ما پیشین  است تاا پساین    توجهبا 

که تعریف پسین ، تعریاف پیشاین     گیریم. درصورت  را در نظر ن   گذاریم و تعریف پسین  م 

که ابطال تعریف پیشین   این تأییه دولت ا بات  برای ما نخواهه داشت؛ ه چنان کنه،ما را تأییه 

ا  سوی تعریف پسین  نیز دولت ابطال  برای ما نخواهه داشت. ترکیس ایان متغیرهاا در یاک    

ا  تحلیال  ا کاه ما   کر شود که در تعریف پیشین  است. و ر است لیل  ق نیت  است د  امل به

فن  و پیچیاهگ  کاه محقات باا     به دویل  امل  در ترکیس و تب یع و تلت  امل طبقه یا وشر 

این کار، ا باات و ابطاال تعریاف     دادن استفاد  نکرد  است. در صورت انبار ،ها ناآشنا است آن

ح یضا توا بات  و ابطال  برای ماا نخواهاه داشات. بارای     تحلیل  امل ، دولت  وسیلة بهپیشین  

                                                      
1. type 

2. typology 

3. Boudon & Bourricaud 
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گاذاران و   شاغل  واانون   ةکنیم. ما معتقهیم که گرو    اه  ای ا  ترکیس اشار  م  بیشتر به ن ونه

رتبه با سطح تحیی ت دانشگاه  و ساواد  یردانشاگاه  در بخاش تیوصا ،      مقامات  ال 

رتبه( با  گذاران و مقامات  ال  ل  وانونشغ ةوشر باو هستنه و اگر ه ین گرو  )گرو    هو جز

سواد و سواد  یردانشگاه ( در بخاش دولتا  باشانه،     هر سطح  ا  تحیی ت )دانشگاه ، ب 

، کناه گیرنه. حال اگر تکنیک تحلیل  امل  این مطلس را تأییه یا ابطال  حاکم ورار م  ةجزو طبق

مراتاس وضاع شاغل      رمبناای سلساله  اساس، ماا ب  براین ؛تغییری در تحلیل ما ایباد نخواهه شه

گاناه( و میازان تحیای ت     هاای د   شاغل  )حالات   ةهای   ه بودن(، گرو  )تیوص  و دولت 

حالت و ناوع وشار را    60سواد، باسواد  یردانشگاه  و دانشگاه (،  شغل  )ب  ةهای   ه گرو 

ة کاه در اداما   مکردینوع را شناسای  هفت وبل ، ة شه و براساس معیارهای گفته کردیمشناسای  

 ها اشار  تواهه شه.  ها( به آن مقاله )بخش پایان  یافته

 های تحقیق یافته. 4

  باه ایان  ؛ صورت کل  ارائاه دهایم   داریم نتایج تحقیت را ابتها به سع در این بخش ا  مقاله 

باین   ةکل  بین وضع شاغل  و تارجیح انتخاباات ، رابطا    ة رابط ةکه ابتها گزارش  دربار صورت

هاای   بین میازان تحیای ت گارو     ةشغل  و ترجیح انتخابات  و ه چنین رابط ةای   هه گرو 

شمرساتان در   335هاای کشاور )حاهاول     شغل  و ترجیح انتخابات  را در سطح شمرستان ة  ه

و در مراحل بعه متغیر ترکیبا  تاود   کنیم  م ( ارائه 1390شمرستان در سال  421و  1388سال 

 کنیم.   )وشرها( را وارد تحلیل م 

 بین وضع شغلی و ترجیح انتخاباتی ۀابط. ر1. 4

ضریس ه بستگ  بین وضع شاغل  و آرای نامزدهاای انتخاباات  را در ساال      6و  5ول اجه

 ه.  نده نشان م  1392و  1388

شاغل  و   هاای  بین برتا  ا  وضاعیت   1388در انتخابات سال  شود،  ه چنانکه مشاهه  م 

وجاود دارد. باین کارفرمایاان بخاش تیوصا  و میازان رأی        آرای نامزدهای انتخابات  رابطه
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منفا    ةناژاد رابطا   مثبت و بین کارفرمایان بخش تیوص  و میزان رأی اح هی ةموسوی رابط

ناژاد   مثبت  بین کارکنان فامیل  بهون مازد و میازان رأی اح اهی    ةوجود دارد. در این سال رابط

کارکناان مساتقل بخاش تیوصا  در      مثبات باین میازان    ة، رابطا 1392وجود دارد. در ساال  

منف  بین ه ین وضاع شاغل  و آرای جلیلا ، رضاای  و      ةها و آرای روحان  و رابط شمرستان

 وویت  وجود دارد. 

 
 1388سال در های کشور  ضریب همبستگی بین وضع شغلی و ترجیح انتخاباتی در شهرستان -5جدول 

  ترجیح انتخابات 

 وضع شغل   موسوی نژاد اح هی

 کارفرمایان بخش تیوص  130/0* -091/0

 کارکنان مستقل بخش تیوص  -085/0 083/0

 بگیران بخش تیوص  حقوق و مزد -025/0 045/0

 کارکنان فامیل  بهون مزد -091/0 106/0*

 بگیران بخش   وم  حقوق و مزد 063/0 106/0

 کارکنان بخش تیوص  -155/0** 188/0**

 بخش   وم  کارکنان 151/0** -178/0**

 001/0** معنادار در سطح    05/0 ر سطحد عنادارم* 

بین میزان کارکناان بخاش تیوصا  و آرای     ةابطر 1388که در سال نتوجه ای درتور  ةنکت

نژاد مثبت است و کارکنان بخش   وم  )دولت ( ت ایل بیشاتری   موسوی منف  با آرای اح هی

کارکناان بخاش   اوم      ،1392ناه. در ساال   ناژاد دار  اح اهی  ت ایل ک تری باه به موسوی و 

و به رضای  ت ایل بیشاتری دارناه و کارکناان بخاش      رنه)دولت ( گرایش ک تری به والیباف دا

دهه که  تیوص  ت ایل بیشتری به والیباف و گرایش ک تری به رضای  دارنه. این امر نشان م 

رد و کارکنان بخش تیوصا   بودن( بر ترجیح انتخابات  تأ یر دا نوع شغل )دولت  یا تیوص 

( و 1392و رضاای  در ساال    1388ناژاد در ساال    ت ایل بیشتری به اصولگرای  )آرای اح اهی 
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 ( دارنه.  1388طلب  )آرای موسوی در سال  کارکنان بخش دولت  ت ایل بیشتری به اص ح

 
 1392ال س در های کشور ضریب همبستگی بین وضع شغلی و ترجیح انتخاباتی در شهرستان -6جدول 

  ترجیح انتخاباتی

 وضع شغلی  غرضی والیتی جلیلی رضایی قالیباف روحانی

 کارفرمایان بخش تیوص  215/0** -343/0** -035/0 -074/0 000/0 017/0

 کارکنان مستقل بخش تیوص  -193/0** -126/0* -072/0 -106/0* 074/0 134/0**

 بگیران بخش تیوص  حقوق و مزد -308/0** -335/0* -054/0 172/0** -078/0 -025/0

 کارکنان فامیل  بهون مزد 306/0** 307/0** 095/0 112/0* 120/0* -078/0

 بگیران بخش   وم  حقوق و مزد 034/0 072/0 037/0 126/0* -157/0** -041/0

 کارکنان بخش تیوص  005/0 095/0 -006/0 -178/0** 195/0** 051/0

 کارکنان بخش   وم  034/0 -072/0 037/0 126/0* -157/0** -041/0

 001/0** معنادار در سطح    05/0 ر سطحد عنادارم* 

 

 شغلی و ترجیح انتخاباتی ةهای عمد بین گروه ۀرابط. 2. 4

شغل  و آرای نامزدهاای انتخاباات  را    ةهای   ه ضریس ه بستگ  بین گرو  8و  7اول جه

 دهه.  نشان م  1392و  1388 های در سال

شاغل  و   ةهای   ه  بین برت  ا  گرو 1388در انتخابات سال  شود، نکه مشاهه  م ه چنا

گاذاران، مقاماات    واانون  -1شاغل    ةآرای نامزدهای انتخابات  رابطه وجود دارد. بین گرو    ه

 -4کارکناان تاهمات  و فروشانهگان و     -3هاا و دساتیاران،    تکنساین  -2رتبه و ماهیران،    ال 

هاا   مثبت و بین ه ین گارو  ة و میزان رأی موسوی رابط ... آوت و ن ماشینمتیهیان، مونتاژکارا

 ةمثبتا  باین گارو    اه     ةمنف  وجود دارد. در این ساال رابطا   ةنژاد رابط و میزان رأی اح هی

نژاد وجاود دارد و   شغل  کارکنان ماهر کشاور ی، جنگلهاری و ماهیگیری و میزان رأی اح هی

 رای موسوی منف  است.  این گرو  با میزان آ ةرابط
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ال در سهای کشور  شغلی و ترجیح انتخاباتی در شهرستان ةضریب همبستگی بین گروهای عمد -7جدول 

1388 

  ترجیح انتخاباتی

 شغلی  ةگروهای عمد موسوی نژاد احمدی

 رتبه و مهیران گذاران، مقامات  ال  وانون 232/0** -227/0**

 متخییان 0109/0 -146/0**

 ها و دستیاران تکنسین 283/0** -168/0**

 کارمنهان امور اداری و دفتری 074/0 -074/0

 کارکنان تهمات  و فروشنهگان 340/0** -307/0**

 کارکنان ماهر کشاور ی، جنگلهاری و ماهیگیری -272/0** 274/0*

 صنعتگران و کارکنان مشا ل مربوط 076/0 -048/0

 ها و راننهگان وسایل نقلیه آوت و دستگا  ان ماشینمتیهیان، مونتاژکار 109/0* -105/0

 کارگران ساد  -042/0 000/0

 001/0** معنادار در سطح    05/0 ر سطحد عنادارم* 

 

شاغل  و   ةای   هه  بین برت  ا  گرو 1392در انتخابات سال  شود،  ه چنانکه مشاهه  م 

گاذاران، مقاماات    واانون  -1شاغل    ة هآرای نامزدهای انتخابات  رابطه وجود دارد. بین گرو   

کارکناان   -4 ،کارمنهان امور اداری و دفتاری  -3ها و دستیاران،  تکنسین -2رتبه و مهیران،   ال 

متیاهیان، مونتاژکااران    -6صنعتگران و کارکنان مشا ل مرباوط و   -5تهمات  و فروشنهگان، 

شاغل  کارکناان مااهر     ةو    اه مثبات و باین گار    ةو میزان رأی وویت  رابطو ...  آوت ماشین

 کار اسات    شایان نف  وجود دارد. ة مو کارگران ساد  و میزان رأی وویت  رابط ..کشاور ی و .

شغل  ا  سوی دیگر  ةهای   ه سو و بیشتر گرو   که بین آرای والیباف، جلیل  و رضای  ا  یک

سایر نامزدهای انتخاباات    وویت  و بین منف  وجود دارد )این مطلس نشانگر این است کهة رابط

شاغل    ةمثبتا  باین گارو    اه     ةاصولگرای  یک نوع شکاف وجود دارد(. در این سال رابطا 
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سایر  ةکارکنان ماهر کشاور ی، جنگلهاری و ماهیگیری و میزان آرای روحان  وجود دارد. رابط

 شغل  و میزان آرای روحان   یرمعنادار است.   ةهای   ه گرو 

 
سال در های کشور  های عمده شغلی و ترجیح انتخاباتی در شهرستان همبستگی بین گروضریب ه -8جدول 

1392 

  ترجیح انتخاباتی

 شغلی  ةهای عمد هگرو غرضی والیتی جلیلی رضایی قالیباف روحانی

 رتبه و مهیران گذاران، مقامات  ال  وانون 104/0* 199/0** -019/0 -018/0 -119/0* 056/0

 متخییان -017/0 -013/0 060/0 037/0 -210/0* 061/0

 ها و دستیاران تکنسین 176/0** 211/0** -050/0 002/0 -119/0* 045/0

 کارمنهان امور اداری و دفتری 219/0* 253/0** 038/0 014/0 -056/0 -030/0

 کارکنان تهمات  و فروشنهگان 163/0* 241/0** -129/0* -025/0 -136/0** 117/0*

 کارکنان ماهر کشاور ی، جنگلهاری و ماهیگیری -306/0** -312/0** 015/0 054/0 091/0 -044/0

 صنعتگران و کارکنان مشا ل مربوط 450/0** 461/0** 009/0 -157/0** 097/0 -010/0

043/0 **218/0- 026/0 035/0- **366/0 **293/0 
ها و  آوت و دستگا  متیهیان، مونتاژکاران ماشین

 قلیهراننهگان وسایل ن

 کارگران ساد  -108/0* -131/0** 080/0 -014/0 057/0 031/0

 001/0** معنادار در سطح    05/0 ر سطحد عنادارم* 

 

 بین سطح تحصیالت و ترجیح انتخاباتی ۀرابط. 3. 4

شاغل  و آرای   ةهاای   اه   ضریس ه بستگ  بین میزان تحیای ت گارو    10و  9جهاول 

 ه.  نده نشان م  1392و  1388 های نامزدهای انتخابات  را در سال
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شغلی و ترجیح انتخاباتی در  ةهای عمد ضریب همبستگی بین میزان تحصیالت گروه -9جدول 

 1388سال  در های کشور شهرستان

  ترجیح انتخاباتی

 سطح تحصیالت شاغالن  موسوی کروبی رضایی نژاد احمدی

 سواد ب  -020/0 118/0* 060/0 -014/0

 سوادآمو ی -078/0 016/0 -083/0 099/0

 ابتهای  -087/0 -118/0* -086/0 125/0*

 راهن ای  -103/0 -093/0 -030/0 0/-119*

 متوسطه -130/0* 003/0 015/0 -129/0*

 دانشگاه  پیش 013/0 -015/0 -042/0 002/0

 دانشگا  124/0* 037/0 035/0 -135/0*

 نامشخص -160/0** 023/0 062/0 135/0*

 001/0** معنادار در سطح    05/0 ر سطحد دارعنام* 

 

 ةهاای   اه   بین میازان تحیای ت گارو     1388دهه، در سال  نشان م  9 ه چنانکه جهول

هاای کشاور رابطاه وجاود دارد و باا افازایش ساطح         شغل  و ترجیح انتخاباات  در شمرساتان  

های اصولگرا ایباد طلس و ت ایل ک تری به نامزد تحیی ت ت ایل بیشتری به نامزدهای اص ح

. این امر برای نامزدهای اصولگرا صادق است که شا  ن دارای سطح تحیی ت پاایین  شود  م 

 ت ایل بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارنه.  

شاغل  و تارجیح انتخاباات  در     ةهاای   اه   نیز بین میزان تحیای ت گارو    1392در سال 

ایش سطح تحیی ت ت ایل بیشتری به نامزدهای های کشور رابطه وجود دارد و با افز شمرستان

. ایان امار بارای نامزدهاای     شاود   طلس و ت ایل ک تری به نامزدهای اصولگرا ایبااد ما    اص ح

اصولگرا صادق است که شا  ن دارای تحیی ت پایین به نامزدهای اصولگرا ت ایال بیشاتری   

 (. شودمقایسه  یبافدارنه )ضرایس ه بستگ  بین سطوح مختلف تحییل  در آرای وال
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شغلی و ترجیح انتخاباتی در ة های عمد ضریب همبستگی بین میزان تحصیالت گروه -10جدول 

 1392ال در سهای کشور  شهرستان

  ترجیح انتخاباتی

 شغلی  ةهای عمد هسطح تحصیالت شاغالن گرو غرضی والیتی جلیلی رضایی قالیباف روحانی

 سواد ب  -373/0** -358/0** -004/0 107/0* 008/0 -027/0

 سوادآمو ی 045/0 -145/0* 131/0** -117/0* 200/0** -039/0

 ابتهای  105/0* 025/0 -002/0 -148/0** 250/0** -006/0

 راهن ای  233/0** 230/0** -039/0 -068/0 140/0** -049/0

 متوسطه 186/0** 212/0** -046/0 047/0 -172/0** 029/0

 دانشگاه  پیش -217/0** -201/0** 089/0 183/0** -182/0** -076/0

 دانشگا  059/0 107/0* 046/0 001/0 -187/0** 064/0

 نامشخص 068 155/0**.  035/0 008/0 069/0 -102/0*

 001/0** معنادار در سطح    05/0 ر سطحد عنادارم* 

 

 بین قشرها و ترجیح انتخاباتی ۀرابط. 4. 4

و « شاغل   ةهای   اه  گرو »، «وضع شغل »ن و متضاد سه متغیر با توجه به تأ یرات گوناگو

، در این بخش ا  مقاله ت ش داریم با ترکیس این ساه  «شغل  ةهای   ه میزان تحیی ت گرو »

 متغیر نوع وشرها را بسا یم. 

 هاای  ضریس ه بستگ  پیرسون بین وشرها و ترجیح انتخابات  را در سال  12و  11اول جه

 ه.  نده ان م نش 1392و  1388

باین وشارها و تارجیح انتخاباات       1388، در سال شود  مشاهه  م  11 ه چنانکه در جهول

ه و نا ده )آرای موساوی( تارجیح ما     را طلب  رابطه وجود دارد. وشرهای باو نامزدهای اص ح

ه. ضریس ه بستگ  ننژاد( ترجیح ک تری دار بر کس به نامزد انتخابات  اصولگرا )آرای اح هی

وشرهای باو و آرای کروب  و رضای  کم و  یرمعنادار است. وشارهای متوسا  سانت  باه      بین
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معکاوس و معناادار    ةه. رابطا نا طلب  ت ایل ک   دار و به اص ح رنهنامزد اصولگرای  ت ایل دا

انتخاباات در ساال    ةهاا در  رصا   بودن آن و وشرهای متوس  سنت  نشانگر فعال شه  آرای باطل

 (.است -224/0برابر با  بستگ  است )ضریس ه 1388

 
 1388سال در های کشور  ضریب همبستگی بین قشرها و ترجیح انتخاباتی در شهرستان -11جدول 

  ترجیح انتخاباتی

 هاقشر موسوی کروبی رضایی نژاد احمدی آرای باطله

 وشرهای باو 188/0** -039/0 -016/0 -171/0** 084/0

 وشرهای متوس  سنت  -217/0** -078/0 -097/0 248/0** -244/0**

 وشرهای متوس  جهیه 189/0** 075/0 054/0 -207/0** 133/0*

 وشرهای کارگر   وم  )دولت ( -005/0 -074/0 143/0** -033/0 077/0

 وشرهای کارگر تیوص  043/0 100/0 069/0 -075/0 166/0*

 باو کارگزاران سیاس  رد  111/0* 094/0 006/0 -119/0* 060/0

 پایه کارگزاران سیاس  دون 215/0** 039/0 -008/0 -207/0** 157/0**

 001/0** معنادار در سطح    05/0 ر سطحد عنادارم* 

 

و گرایش منف  باه ناامزد    دهنه م وشرهای متوس  جهیه نامزد انتخابات  موسوی را ترجیح 

و وشرهای متوسا  جهیاه    شه  مستقیم و معنادار آرای باطلة ه. رابطننژاد دار انتخابات  اح هی

برابار باا   است )ضریس ه بستگ   1388انتخابات در سال  ةها در  رص بودن آن نشانگر  یرفعال

است(. ترجیح انتخابات  وشرهای کاارگر دولتا  باه ناامزد انتخاباات  رضاای  نشاانگر         133/0

م  و آرای منف  بین وشارهای کاارگر   او    ةکه رابطلس طاین مبا  کر  ؛ها است اصولگرای  آن

را مشاکوک    کرشاه   ةو رابطا  دهاه  م نژاد تفسیر تاص  ا  اصولگرای  را مهنظر ورار  اح هی

. در انتخابات دهم ریاسات ج ماوری، وشارهای کاارگر تیوصا  تارجیح انتخاباات         کنه  م 

)ضریس ه بستگ  مثبات باین    نهانتخابات  یرفعال بود ةو در  رص انه طلب  ک   داشته اص ح



 337                                          تحليل و تبيين طبقاتي ترجيح انتخاباتي                                 دومشما ة 

 

توجاه اسات کاه     شاایان  (. 126/0مساوی است با  شه  ر تیوص  و آرای باطلوشرهای کارگ

منفا  باین    ةپایاه( و آرای موساوی و رابطا    بااو و دون  مثبت  بین کارگزاران سیاس  )رد  ةرابط

 نژاد وجود دارد.  پایه( و آرای اح هی باو و دون کارگزاران سیاس  )رد 

 
 1392سال در های کشور  انتخاباتی در شهرستان ضریب همبستگی بین قشرها و ترجیح -12جدول 

  ترجیح انتخاباتی

 قشرها غرضی والیتی  جلیلی  رضایی قالیباف روحانی

 وشرهای باو 167/0** 302/0** -013/0 -103/0* -073/0 090/0

 وشرهای متوس  سنت  -102/0* -081/0 -031/0 -044/0 170/0** -022/0

 وشرهای متوس  جهیه -016/0 -033/0 075/0 101/0* -233/0** 000/0

 وشرهای کارگر   وم  )دولت ( 088/0 023/0 054/0 244/0** -148/0** -199/0**

 وشرهای کارگر تیوص  049/0 077/0 019/0 053/0 -030/0 046/0

 باو کارگزاران سیاس  رد  -074/0 -066/0 065/0 095/0 -246/0** 032/0

 پایه کارگزاران سیاس  دون 019/0 118/0* -045/0 024/0 -015/0 031/0

 001/0** معنادار در سطح    05/0 ر سطحد عنادارم* 

 

بین وشرها و ترجیح انتخاباات  رابطاه    1392، در سال شود  ه چنانکه در جهول مشاهه  م 

وجود دارد. وشرهای باو به یک  ا  نامزدهای اصاولگرای  )آرای وویتا ( ت ایال بیشاتر و باه      

توجه است که این وشر به  رضا  و   شایان . دارنهدیگر اصولگرای  )رضای ( ت ایل منف  نامزد 

. وشرهای متوس  سنت  باه ناامزد اصاولگرای  )آرای والیبااف( ت ایال      رنهروحان  نیز ت ایل دا

و باه والیبااف   رناه  . وشرهای متوس  جهیه در ترجیح انتخابات  تود به رضای  ت ایال دا رنهدا

. ترجیح انتخابات  وشرهای کارگر دولت  به نامزد انه داد   اصولگرای  رأی ک تری نامزد انتخابات

و به والیباف )ناامزد اصاولگرای (    ه استانتخابات  رضای  )نامزد اصولگرای ( ت ایل بیشتر داشت

طلب ( ت ایل منفا  نشاان داد  اسات. در انتخاباات یاا دهم ریاسات        و روحان  )نامزد اص ح
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حال ت ایال   ؛ باایننه هاد کارگر تیوص  ترجیح انتخابات  مشخی  نشان ن ج موری، وشرهای

 ةتوجاه اسات کاه رابطا    شایان . هستنهگرا  انتخابات ک تر اصول ةو در  رص رنهطلب  دا اص ح

طلبا    منف  بین کاارگزاران سیاسا  و آرای والیبااف وجاود دارد کاه نشاانگر ت ایال اصا ح        

 هاست.   آن

رجیحاات انتخاباات  و میازان )حبام( وشارهای جامعاه ا  آ ماون        در بروراری پیونه بین ت

. برای انبار این امار، ابتاها حبام وشارها در     شهمیانگین برای دو گرو  مستقل استفاد   ةمقایس

هاا را باه    و آن کاردیم  استانهارد Zو آن را براساس ن رات یم سطح شمرستان را به دست آورد

تبهیل کردیم Tن رات 
1
را متوسا  و   99/54 تاا  45را کام، باین    99/44ا تا  صفرو ن رات بین  

ن ار  گرفتناه،    55کاه بیشاتر ا    را   هاای  اساس شمرستان براین ؛دادیم را  یاد ورار 55 بیشتر ا 

 ،بودناه  45 ةکاه  یار ن ار     هاای  ا  یک وشر تاص و شمرستان  یادیهای  با درصه  شمرستان

را   . ترجیحاات ایان دو شمرساتان   دیمکرا  آن وشر تاص معرف   ک  های  با درصه  شمرستان

آماری در نظار گارفتیم و تاأ یر     ة نوان رابط ها را به و تفاوت معنادار بین آن کردیم باهم مقایسه

. نتاایج  شاود   هاا اشاار  ما     باه آن  13جهول که در  کردیممثبت و منف  را ا  آن رابطه استنتاج 

 شه  است.    ارائه 13صورت ت صه در جهول  به  کرشه تحلیل آماری 

تا ش کاردیم جایگاا  وشارها را براسااس معیارهاا و        کرشه  در باو، برای تحلیل رواب  

جایگاا  وشارها را نشاان     14 جهول کنیم.های ما هستنه، مشخص  کننه  ها که ه ان تبیین م ک

   .دهه م 

 

                                                      

توانناه مثبات یاا منفا  باشانه و       ما   Zهاای اساتانهارد    . ن ار   .شود براساس فرمول  یر محاسبه م  z. ن رة  1

و نیز حاذف ارواار    Z ن ن راتبود صورت منف  یا ا شاری است که تفسیر آن مشکل است. برای رفع ابمار ناش  ا  منف  به

ا  ایان فرماول اساتفاد  کاردیم:      T باه  Z اساتفاد  کاردیم. بارای تباهیل ن ارة     « کاال  ماک »یاا ن ارة    Tا شاری، ا  ن ارة  

 80تاا   20است و دامنة ن رات باین   10و انحراف استانهارد برابر با  50. در این تبهیل میانگین برابر با 

 است.
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 ۀنتایج مقایس؛ قشرهاها و میزان و حجم  بین آرای نامزدهای انتخاباتی در بین شهرستان ۀرابط -13جدول 

 ها میانگین

  نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری

 قشرها والیتی قالیباف غرضی روحانی رضایی جلیلی موسوی کروبی رضایی نژاد احمدی

 باو وشرهای +  +  -  + -  -

 سنت  متوس  وشرهای  +     - - - +

 جهیه متوس  وشرهای  -     +   -

 + - 
 

 + -    
   وم  کارگر وشرهای

 (دولت )

  + 
 

 تیوص  کارگر وشرهای      

     -   -  
 وشر) باو رد  سیاس  کارگزاران

 (حاکم

 پایه دون سیاس  کارگزاران  -     +   -

 مستقیم است. و مثبت رابطة نشانگر+  و معکوس و منف  رابطة نشانگر -

 
 شناسی قشربندی محقق سنخ -14جدول 

 مالک

 وه اوتهارفا واجه اوتهار

 

 تیوص 

  وشرهای باو

  وشرهای متوس  سنت 

  یرمالک
 وشرهای کارگر تیوص  

  )وشرهای کارگر   وم  )دولت  وشرهای متوس  جهیه

 پایه کارگزاران سیاس  دون باو )وشر حاکم( کارگزاران سیاس  رد  مالک و  یرمالک دولت 

 

ترجیح انتخاباات  وشارها    ةکننه نیم  وامل تعیینتوا م  14براساس جایاب  وشرها در جهول 

 انه ا : کنیم که  بارترا مشخص 

 مالکیات، اوتاهار )ساا مان  و  یرساا مان ( و تحیای ت      ةوشرهای باو که دربردارناه  -1

 ةطلبا  )رابطا   دارای گرایش )ترجیح( انتخابات  اصا ح  انه، و در بخش تیوص  شا ل هستنه

منف  بین میزان و  ةی موسوی و  رض ( و  یراصولگرای  )رابطمثبت بین حبم این وشر و آرا

   هستنه؛نژاد و رضای (  حبم این وشر با آرای اح هی
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مالکیت، اوتاهار )ساا مان  و  یرساا مان (،     ةوشرهای متوس  سنت  که تاحهودی دارنه -2

  دارای گرایش )ترجیح( انتخاباات  انه، و در بخش تیوص  شا لهستنه ممارت و تحیی ت 

طلبا    نژاد و والیباف( و  یراصا ح  مثبت بین حبم این وشر و آرای اح هی ةاصولگرای  )رابط

  هستنه؛منف  بین میزان و حبم این وشر با موسوی و کروب (  ة)رابط

 اوتهار )سا مان  و  یرسا مان (، ممارت و تحیای ت  ةوشرهای متوس  جهیه که دارنه -3

مثبات   ةطلب  )رابط دارای گرایش )ترجیح( انتخابات  اص حانه،  و در بخش دولت  شا ل هستنه

منف  بین میزان و حبم این وشار  ة بین حبم این وشر و آرای موسوی( و  یراصولگرای  )رابط

   هستنه؛نژاد و والیباف(  با آرای اح هی

وشرهای کارگر بخش تیوص  که فاواه مالکیات و اوتاهار )ساا مان  و  یرساا مان (       -4

دارای گارایش   اناه،  و در بخاش تیوصا  شاا ل    دارناه رت و تحیی ت ک ا   و مما هستنه

مثبت بین حبم ایان   ةه )رابطنطلب  دار و گرایش به اص ح یستنه)ترجیح( انتخابات  مشخص ن

  ؛وشر و آرای کروب (

 هساتنه وشرهای کارگر بخش دولت  که فاوه مالکیت و اوتهار )سا مان  و  یرساا مان (   -5

دارای گارایش )تارجیح(    اناه،  و در بخاش دولتا  شاا ل    دارناه ت ک ا   و ممارت و تحیی 

و  1388 هاای  مثبت بین حبم ایان وشار و آرای رضاای  در ساال     ةانتخابات  اصولگرای  )رابط

منف  بین میزان و حبم این وشر با آرای کروبا  و روحاان (    ةطلب  )رابط ( و  یراص ح1392

   هستنه؛

اوتاهار )ساا مان  و  یرساا مان (     ةباو( کاه دارناه     رد وشر حاک ان )کارگزاران سیاس -6

ة دارای گرایش )تارجیح( انتخاباات   یراصاولگرای  )رابطا     انه، و در بخش دولت  شا ل هستنه

 هستنه؛( 1392در سال  والیباف و منف  بین حبم این وشر و آرای رضای 

رجیح( انتخابااات  پایااه و نظامیااان کااه دارای گاارایش )تاا وشاار کااارگزاران سیاساا  دون -7

منفا    ةمثبت بین حبم این وشر و آرای موسوی( و  یراصاولگرای  )رابطا   ةطلب  )رابط اص ح

  هستنه. بین حبم این وشر با میزان آرای والیباف(
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 گیری نتیجه. 5

های  یادی وجود دارد. برت  بر شکاف و  ایران دیهگا  ةهای جامع تضادها و شکاف ةدربار

نمنه و برتا  بار تعاارض و تضااد طبقاات .       ا دولت و ملت انگشت م تضاد جامعه و دولت ی

 هاا  این شکاف نداد برای نشانتبرب   یها شواهه و داد  ،استشه  مهاوه  دربارة آنآنچه ک تر 

و  1390و  1385هاای   ست. در این مقاله ت ش کاردیم براسااس سرشا اری ساال    هاو تعارض

ایران نگااه  دوباار     ةشه  در جامع فروضات مسل این م هب ،نتایج انتخابات  ریاست ج موری

 بینها یم. 

کشوری با واحه تحلیل شمرستان  نشان داد کاه   این تحقیت در سطح تبرب  و تطبیق  درون

-ا تباار و با   ، با  دهنه  گام  فریستنما  نهافراد  ده رأیکارگیری هرگونه تحلیل طبقات  ا   به

تحلیال سابک  ناهگ  را جاایگزین آن ن اود، بلکاه       فایه  نیست کاه بایاه آن را رهاا کارد و     

نشان داد. این مقاله نشان داد بر ت ف بیشتر کارهای محققان دیگر سودمنهی تحلیل طبقات  را 

هاای سرشا اری   اساتفاد  ا  داد   اناه،  بار حاهس و گ اان    که در این  مینه بیشتر  هن  و مبتن 

یل طبقات به محقت ک ک کناه. ایان   توانه در جمت توصیف و تحلم  1390و  1385های  سال

های طبقات  در جامعة ایران کارای  دارنه و این امر نظریة اینگلمارت تحقیت نشان داد که تحلیل

های طبقات  به نوع جامعه وابساته هساتنه؛ یعنا  در جواماع ماوبال      را تأییه م  کنه که تحلیل

 وتوصایف  س و کاارای  بارای   مناسا ابازار  صنعت  و تا حهودی صنعت ، طبقه و تحلیل طبقات  

؛ اینگلماارت و  1977، 1971اینگلماارت،  )ده  و ترجیح انتخابات  افراد است رفتار رأیتحلیل 

 (.2005ولزل، 

 دهه کاه ترجیحاات انتخاباات  وشارها در ایاران      نتایج تحقیت در سطح شمرستان  نشان م 

تاوانیم   در این مقاله، م  گیری طبقات در ایران است. براساس جایاب  وشرها شاههی برای شکل

هساتنه.   تاود تااص  ترجیحاات انتخاباات     دارای موجود در جامعة ایرانبگوییم که وشرهای 

 انه گرای لطلب  و  یراصو وشرهای متوس  جهیه دارای گرایش انتخابات  اص حو وشرهای باو 

اناه.  یل داد این وشرها طبقة باو و طبقاة متوسا  جهیاه در ایاران را تشاک     که دهه و نشان م 
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هستنه و طبقة طلب   انتخابات  اصولگرای  و  یراص حرایش دارای گنیز وشرهای متوس  سنت  

وشرهای کارگر بخش دولت  گرایش انتخابات  اصولگرای  ها کاربرد دارد. متوس  سنت  برای آن

وشارها  هاست. بر کس رفتار مشخص ایان  بودن آن طبقات  دهنهة که نشان انه طلب  ص حاو  یر

یسات؛  دارای گرایش انتخابات  مشخص ن وشر کارگر تیوص بخش )کارگران بخش دولت (، 

طلبا  )موساوی و   ، ولا  باا آرای ناامزد اصا ح    طلب  گرایش دارد به اص حهرچنه تاحهودی 

تاوان تیالت    دهاه کاه در حالات  اادی ن ا       روحان ( ه بسته نیست. این رفتارها نشان م 

ی  ضاا  یاد احبم ش تیوص  وشرهای کارگر تیور کرد؛  یرا ساتتاری و گروه  برای بخ

فرصات را  این ها  به آنها  رواب  اجت ا   آن ةتراکم شبکبودن  کم و ضعیف، امکانات این وشر

نوان یک طبقه مطرح کننه. درواوع وشر کارگر ا  جنس طبقات منطقا     دهنه که تود را بهن  

 است.

جامعه باودن  نخبگان به دویل ا  باو(  ران سیاس  رد حاکم )کارگزا هایوشرا  منظر نظری، 

های چنهگانه رس   و  یررس   که ا ضا را  نسبتاً کم ا ضا، امکانات نسبتاً  یاد، شبکه و تعهاد

 نوان یاک طبقاه مطارح     فرصت را دارنه که تود را بهکنه، این  به نحوی به یکهیگر متیل م 

میه، ول  تحقیت نشان داد کاه بارت ف نظریاة یادشاه ،     ها را طبقة حاکم نا توان آن کننه که م 

منف  بین حبم ایان وشار و آرای   ة )رابط  یراصولگرای افراد وشر حاکم هرچنه دارای گرایش 

هاا باا میازان آرای    دها  آن هساتنه،  ه بساتگ  میازان رأی   و والیباف(  1392رضای  در سال 

نژاد( در و نامزد اصولگرای  )اح هی طلب  )موسوی، روحان  و کروب (نامزدهای اصل  اص ح

در کناار ایان طبقاه،     ها را ا  این منظر طبقه ول هاد کرد. توان آنای ا  ابمار ورار دارد و ن  هاله

طلبا  و   که دارای گرایش انتخابات  اص حورار دارنه پایه و نظامیان  وشر کارگزاران سیاس  دون

-باودن آرای آن  شر با آرای موسوی ن ایانگر طبقات که ه بستگ  میزان این و انه  یراصولگرای 

 هاست.  

 کتابنامه

(. ا  طبقة اجت ا   تاا سابک  ناهگ  رویکردهاای ناوین در      1381ابا ری، ی.، و چاوشیان، ح. ) .1
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 .27-3، 20، نامة  لور اجت ا  شناتت  هویت اجت ا  .  تحلیل جامعه
در ایااران: مااروری بااه وضااعیت  انااها ی بااه انقاا ب و اصاا حگری (. چشاام1380امانیااان، ح. ) .2

 .96-75، انهیشة انق ب اس م طلبان و نیروهای منتقه در ایران امرو .  اص ح

 . تمران: پرس اندرآمهی بر  ق نیت سیاس  در ایران(. 1384امانیان، ح. ) .3

های طبقات  و سنت : مطالعه ماوردی انتخاباات    (. رأی فرهنگ  و گذر ا  شکاف1397ایوب ، ح. ) .4

 .62-35(، 2)14، سیاس  دانشفرانسه.  2017

. تمران: 1380-1320طبقة متوس  و تحووت سیاسا  در ایاران معاصار (. 1389بحران ، ر . ح. ) .5

 نشر آگا .

 تمران: نگا  معاصر. شناس  سیاس  ایران. ای بر جامعه دیباچه(. 1387بشیریه، ح. ) .6

 )ر. متحه، مترجم(. تمران: انتشارات نگا . نطبقه و کار در ایرا(. 1387بمهاد، س.،  و نع ان ، ف. ) .7

 . تمران: نشر ن .شناس  نظم جامعه(. 1375چلب ، ر. ) .8

هاای باا تو یع  بار     (. دولت و اوتیاد در ایران پس ا  انق ب: تاأ یر سیاسات  1386حات  ، ع. ) .9

(، 2)38، فیالنامة سیاسات  های هرمنوتیک ، طبقات  و پیهایش دولت  یر یکپارچه در ایران.  جهال
89-117. 

(. انتخابااات نماام ریاساات ج مااوری و 1391آرا، ر. ) یوسااف ، ا. ر.، فاارا ی، ر.، و کیااوان حاااج  .10

 (،2)7، پژوهشنامة  لور سیاس های اجت ا   در ایران.  پایگا 

فیالنامة  شناس  انتخابات و رفتار انتخابات  در ج موری اس م  ایران.  (. جامعه1388داراب ، ع. ) .11

 .102-67(، 2)23، سیاست تارج 
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