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 چکیده

کننده تعیین گیری دینی از عواملعامل دین یا جهت ،تحقیقات نظری و تجربی براساس

با کنترل نهاد سیاستت توانتتت   نیرفتار انتخاباتی است. در ایران پس از پیروزی انقلاب، د

ب  اهمیتت نهتاد دیتن و  توج با  تأثیر قرار دهد.از زندگی را تحت یرتعیگتتره وس ،است

امور از جانب دین، اعوجاجات نظتری مربتوب بت   نشدننظام سیاسی دینی در ایران، تبیین

بر مشتارکت انتخابتاتی در متتون  داریدین تأثیرو اغتشاشات تجربی درباره جامع  دین در 

این مطالع  درصتدد  ،وثق درباره این موضوعغالب خارجی و کمبود مطالعات مشخص و م

های ایتتران در انتخابتتات و مشتتارکت انتخابتتاتی در شهرستتتان داریدیتتنبررستتی رابطتت  

 ی ودرون کشتور قتییرو  تطبی استت. رو  تحقیتق، جمهوراستیردوازدهمین دوره 

 ، همت جامع  آماری مدنظری قبلی است. هاشیمایپو دوم(  )دست  یثانو اسنادآن  هایداده

کشور در واحد  هایشهرستانواحد تحلیل، های کشور است. شهرستانر اسنادی د هایداده

شهرستتان  624 با ک  جمعیت آماری تحقیق، معادل سطح تحلیل کشور ایران استزمانی و 

 تتأثیرتحقیق نشان داد کت  نتایج  .است تجمیعیهای های این مطالع  از نوع دادهدادهاست. 

شهرستتان قترار دارد و ایتن  بتودنیقتوم تتأثیرشتارکت انتخابتاتی تحتتنوع مذهب بر م

نت   ،شهرستان است ک  موجب افزایش و کاهش میزان مشارکت انتخاباتی است بودنیقوم
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مهم و اساسی بتر مشتارکت  تأثیر داریدینتحقیق نشان داد ک  نتایج همچنین نوع مذهب. 

بر نتایج انتخابتات و تترجیح  داریدین نداشتنتأثیراما این سخن ب  معنای  ،انتخاباتی ندارد

 ،باشتند متثثردر مشارکت انتخاباتی  ک نآ، بیشتر از داریدین یهاشاخصانتخاباتی نیتت. 

 دارند. تأثیردر ترجیح انتخاباتی 

 هایشهرستتانمشتارکت انتخابتاتی، آرای باهلت ، نوع متذهب، ، داریدین: هاکلیدواژه

 ایران.

 مقدمه . 6

ی اسلامی ایران بررسی رفتار انتخاباتی، یک حوزه نتبتاً جدیتد پووهشتی بت  ر جمهورد

. در مقایت  با غرب در جمهوری اسلامی ایران ک  حکومت خود را هبق قتانون دیآیشمار م

دهت  از قتدمت آن  چهتارو  استت کرده سالاری دینی بنااساسی بر مبنای جمهوریت و مردم

، گرید عبارت ب  ؛ن عمق پیدا نکرده و عمومی نشده است، این حوزه مطالعاتی، چنداگذردیم

همانی دین و سیاستت در ستطح کلتان ، اینکلام کنظام سیاسی و در ی بودنینیدبا توج  ب  

و مشارکت انتخاباتی حائز اهمیت و درختور  داریدینجامع  ایرانی، شناخت و رصد رابط  

رستمی و  بت  لحتا ت در کشتور متا توج  بیشتری است. در اینکت  دو نهتاد دیتن و سیاست

اما در اینک  نمود اجتماعی و عینی ایتن  ،، تردیدی نیتتوندندیهم پسیتتماتیک با یکدیگر 

جتای بتتی تحقیتق و بررستی  ت،پیوند و شواهد تجربی آن در عرص  عمومی چگونت  است

انتی در ، یک سثال اساسی در این زمین  آن است ک  شتهروندان ایرمثالعنوانب  ؛تجربی دارد

و  داریدیتن؟ دیتن، کننتدیمتدینتی عمتل  صتورتب های سیاسی خویش تا چ  حتد کنش

و کتنش سیاستی دارد؟ دیتن چت  نقشتی در گتتیل  شتدنیاستیسچ  ارتباهی با  بودنینید

ی ارتباب معناداری ورزاستیسی و ورزنیدفعالیت سیاسی دارد؟ آیا میان  عرص پیروانش ب  

 وجود دارد؟ و ... .

ادعا  این بر برخی. دارد وجود متناقض دیدگاه دو جوامع در مذهب جایگاه و نقش درباره

 ه. ب  عقیدفناست ب محکوم مذهب اجتماعی، زندگی سکولارشدن روند ب  توج  با ک  هتتند
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کننتده رفتتار انتخابتاتی هبقت  اجتمتاعی استت؛ پووهان، عامل اصلی و تعییناز دانشبرخی 

تأثیرگذاری هبق  اجتماعی بر رفتار انتخابتاتی، نقتش بارۀ ی نیز درهای بعدک  تحلیلهوریب 

(. برخی دیگتر معتقدنتد 83 ، ص.9831میرزایی، اند )هالبان و دین را نادیده یا ناچیز شمرده

آن  شتکل تغییتر بلک  حکایتت از نیتت؛ مذهب نابودشدن ب  معنای درحقیقت روند ک  این

 هتایبینیجهان جایگزین جوامع صنعتی در مادی هایارز  ک  را نظر این 9دارد. اینگلهارت

صنعتی  جامع  مابعد ب  بلندمدت انتقال در است معتقد و ردیپذینم ،شودیم مذهبی و معنوی

بررستی (. 209 ، ص.9838اینگلهتارت، شتود )یم معنوی هایارز  بر مجدد تأکید موجب

دین هنوز در مقایت  با  ،دهدینشان م نیز های انتخاباتیهای مطالعات تطبیقی نظامنتایج داده

تری در ارتباب بتا تر و پیوست اجتماعی، شاخص قوی-های پایگاه اقتصادیهریک از شاخص

میرزایتی، هالبان و ب  نقل از ، 231 ؛ ص.9833، ترجیح انتخاباتی است )اینگلهارت و نوریس

دیتن ایتن استت کت  ی سیاسی و شناسجامع ی هاحوزه(. واقعیت مشهود در 84 ، ص.9831

بحث و فحص درباره ارتباب میان دین و سیاست عمدتاً در سطح تحلیتل کلتان و در  تاکنون

؛ اما بررسی تجربی ارتباب میان این دو حوزه غالبتاً در ستطح شده استساحت نظری مطرح 

در ستطح  هاآنندرت شاهد بررسی تجربی ارتباب میان  ب ؛ بنابراینخرد صورت گرفت  است

 داریدیندرباره رابط  در سطح سیتتمی کمبود کار تحقیقی  روازاین؛ میهتتسیتتمی( کلان )

 ضرورت و اهمیت درج  اول این تحقیق است. ایرانو رفتار انتخاباتی در 

 نشتدنو تبیتین نشدنب  اهمیت نهاد دین و نظام سیاسی دینی در ایران و بررسی توج با 

وسیل  محققان، در ایران ب  داریدین ل یوسب ربی مشارکت انتخاباتی در سطح سیتتمی و تج

 تتأثیرسکولاریتم( و اغتشاشات تجربی دربتاره جامع  )اعوجاجات نظری مربوب ب  دین در 

در متون غالب ختارجی و کمبتود مطالعتات مشتخص و موثتق  دهیرأیبر  داریدیندین و 

ین مطالع  درصدد بررسی رابط  و مشارکت انتخاباتی در داخل ایران، ا داریدیندرباره رابط  

 است. 9814های ایران در انتخابات و مشارکت انتخاباتی در شهرستان داریدین

                                                            
1  . Inglehart 
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در آن متغیر متتتقل و وابتتت  از قبتل معلتوم و  است ک  یفعلی تحقیق تحقیق ازآنجاک 

محقق درصدد استت تتا رابطت  آن دو را  ،است «Yو  Xبررسی ارتباب »مشخص و در شکل 

محقق درصدد کشت  متغیرهتای در این مقال  تجربی در سطح واقعیت نشان دهد. صورت ب 

با رجوع ب  دانش نظتری نیازمند تدوین مبانی نظری است تا بنابراین  ؛جدید و متتقل نیتت

. کنتدای را معقول و موج  شدهگرفت  و استفاده از استدلال نظری، چنین ارتباب از قبل فرض

و میتزان مشتارکت  داریدیتن هایمثلفت ط  بتین نتوع متذهب، تبیین راب ،هدف این تحقیق

 :کتردزیتر مطترح  صورتب توان میتحقیق را  اتسثالاست.  دهیرأیانتخاباتی و الگوهای 

میتزان رابطت  و  استت؟ شتدنیرابط  نوع مذهب و میزان مشارکت انتخابتاتی چگونت  تبیتین

 است؟ شدنیتبیینچگون   یدهرأیو میزان مشارکت انتخاباتی و الگوهای  داریدین

 نظری تحقیق نیمبا. 2

ب  دودست  کلی تقتیم کرد: دست  اول شامل  توانمیقات تبیینی در علوم اجتماعی را یتحق

شوند ک  در ابتدا تنها متبین یتا متغیتر وابتتت  آن معلتوم و روشتن استت و هایی میپووهش

ها و تحقیق بتا استتفاده از نظریت ای از مراحل محقق قصد دارد حین انجام تحقیق در مرحل 

ها یا متغیرهای متتقل را انتخاب کند. در کنندههای شخصی، تبیینپووهش تجربی و استدلال

توانتد از دو قترار داده و می «Yشتناختی تبیتین جامع »اینجا محقق تحقیق خود را در قالب 

کننده متغیر وابتتت ( و ینتعیین و تشخیص تمامی متغیرهای متتقل تبی) کنندهاستراتوی اشباع

ملهتم و  تأثیرگتذارتعیین و تشخیص حداقلی از متغیرهای مهم و ) جویان  و امتاکییا صرف 

سازی قیاسی( استفاده های شخصی بر اساس مدلها، سابق  تحقیق و استدلالمأخوذ از نظری 

و مشتخص و در کند. دست  دوم از تحقیقات ک  در آن متغیر متتقل و وابتت  از قبل معلتوم 

صتورت محقتق درصتدد استت تتا رابطت  آن دو را ب  و است «Yو  Xبررسی ارتباب »شکل 

تجربی در سطح واقعیت نشان دهد. ازآنجاک  متغیرهای تحقیق از قبل معلوم و مشخص است 

های اشتباع و یک از استراتویو محقق درصدد کش  متغیرهای جدید و متتقل نیتت، هیچ
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این، نیاز بت  تتدوین مبتانی نظتری بترای انجتام تحقیتق رفتع  جودو با ؛امتاک کاربرد ندارد

ها ضروری است ک  محقق با رجوع ب  دانش نظری و استتفاده . در این نوع پووهششودنمی

. ستسس بتا کندای را معقول و موج  شدهگرفت  از استدلال نظری، چنین ارتباب از قبل فرض

هور متتدل مدعی شده استت، در هی ک  وجود  ب انجام تحقیق تجربی نشان دهد آیا ارتبا

هالبتان، ) عالم واقع نیز ب  همان شکل وجود دارد یا از نظر تجربی آن متدعا واقعیتت نتدارد

استت،  شتده گرفتت (. چون این رویت  در تحقیتق حاضتر بت  کتار 961-963 ، صص.9811

بتاب میتان متغیرهتا رویم تتا ارتهای نظتری متیاکنون ب  سراغ دانش تئوریک و استتدلالهم

 .کنیمانتخاباتی را معقول و موج  

 هانظریه. 6. 2

اندیشتتمندان و  متتدنظرهتتای سیاستتی نقتتش متتذهب و ایتتدئولودی از دیربتتاز در فعالیت

شناسی جامع مثاب  نظام فرهنگی و پدیده اجتماعی در مطالعات ب  و است بوده شناسانجامع 

دورکتیم(، ) یستازاجتماعو  بخشتیانتجامجب دین موی جایگاه خاصی دارد. سشناانتانو 

(، 2لنتتتکی) یتراشتتدشمنی و تضادستتاز(، 9پوتنتتام) یاعتمادستتازوبتتر(، ) یمعنابخشتت

و  یدر دو سطح فرد یآثار یدارا نید. شودمیمارکس( و... )ی بخشنیتتکی و گانگیازخودب

 ی،زنتدگاز  تیرضا ی،خشنود ،یچون آرامش روان یآثار یدر سطح فرداست ک   یاجتماع

استت. در ستطح  متدنظر یاز متر  و ستلامت جتتمان حیصتح ریب  آن، تفتت دنیمعنابخش

 یریپذتیو حس متتئول یدوستنوع ،یکاهش جرم و بزهکار ،یانتجام اجتماع ی نیزاجتماع

 .(933 ، ص.9838، ، گنجی، احمدی و معصومیهتتند )کتابی آثار ترینمهم

عنوان نیروهتای د عمتده را بترای دیتن بت پووهشگر دورکیمی، چهار کتارکر 8هاری آلسر

ها برای زندگی انتان یسازآماده :یبخشانضباب. 9: شمردیدورکیم چنین برم اجتماعی از نظر

تحکتیم : یبخشتانتجام. 2ی؛ دارشتتنیتحمیتل انضتباب بتر نفتس و خو اجتماعی از هریق

                                                            
1  . Putnam  

2  . Lenski 

3  . Harry 
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ق مجدد پیوندهای آوردن مردم در مراسم مذهبی و تصدیهمبتتگی اجتماعی از هریق گردهم

اجتماعی گروه از هریق اجرای مراسم دینتی و  میراث یاحیا و ابقا: یبخشاتیح. 8؛ مشترک

مقابل  با احتاس ناکامی : یبخشیخوشبخت. 6و  آینده یهاهای پایدار آن ب  نتلانتقال ارز 

و احتتاس اهمینتان بت   و فقدان ایمان با برانگیختن احتتاس خوشتبختی در میتان مثمنتان

و  نیتاعلیوردی، ریتاحی ب  نقتل از ریتاحی، 200 ، ص.9833، 9کوزر) یاخلاقحقانیت جهان 

و  انتتدشناستتان نتتوین افکتتار دورکتتیم را تکمیتتل کردهجامع  .(42 ، ص.9833، استتدیبنتتی

ازجمل  همبتتگی اجتماعی، ؛ اندکردهای اجتماعی متعددی را برای مذهب تشخیص دادهرکا

متذهب، افتراد را در دنیتای  بنابراین ؛اجتماعی و حمایت روانی دادن معنی ب  زندگی، کنترل

را در حوادث مهم زنتدگی  هاآنو  کندمیعاهفی  تیروانی حما یهایویوه ناامن، ب هایناامن

هور عتام و دیتن بتر سیاستت بت  تتأثیر، در بتاب تأثیرگتذاریوجود چنین  با .دهدییاری م

بتر مشتارکت  داریدیتن تأثیریی ک  برای توضیح ها ینظر، هور خاصانتخاباتی ب  مشارکت

انتخاباتی وجود دارد، دارای انشقاقی است و توضیح جامع و کاملی برای این توضیح وجتود 

ک  متکلت   میکناشاره  یها ینظرب   میتوانیمما  ،انتخابات و داریدینرابط   ندارد. در زمین 

 هتاآنتند تتا مشتارکت انتخابتاتی و توضیح و تفتیری نظری دین بر ترجیح انتخابتاتی هتت

تعلقتات ، متذهبی-قتومیها و نظریت  فرهنگی، نظری  شتکافهای جنگاز: نظری   اندعبارت

برای اهلاع بیشتتر ) ایدئولودی متلطو نظری   اجتماعیبتتگی گروهی، سرمای  ، دلاجتماعی

؛ زارع و 9816 ،یخوراستگان یربتان ی وزدخواستی ،؛ کشاورز9812  کنید ب  میرزایی، مراجع

؛ 9816، ؛ ستیدامامی و متددلو9833، ؛ سیدامامی و عبداللت 9834، ؛ سیدامامی9813، روهنده

برزگتر  ،یرهبتر قاضت ،زادهجمعت امام؛ 9813، یخاکو  زاده، نوربخشجمع امام ،رهبر قاضی

ن بیشتر برای تحلیل و تبیی مذکوری ها ینظر(. 9833؛ دارابی، 9812، ینقدعلیصادقی و قاض

 تا مشارکت انتخاباتی. رودیم ب  کارترجیح انتخاباتی 

                                                            
1  . Coser 
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بگذارد ک   تأثیر تواندیمبر مشارکت انتخاباتی  راهی دین از س  هورکلب در متون موجود، 

ی ها یتنظرو  هتتتندبعدی از ابعاد دین )دکتترین، وابتتتگی و مشتارکت(  هانیااز  هرکدام

 :اند ازک  عبارت رکت سیاسی هتتنددین بر مشا تأثیرگذاریدرصدد توضیح  مذکور

سازگار و یا ناستازگار بتا مشتارکت سیاستی( کت  در ) های دینیاز هریق محتوای آموزه

شود و بنای نظری  یادگیری اجتماعی استت. برختی از پذیری مذهبی کتب میفرایند جامع 

 ؛دارندرا مذموم می مذاهب مشارکت سیاسی را تشویق و برخی آن

گیری بودن و جتدایی دیتن از سیاستت( کت  موجتب شتکلیکی)ب نهادی از هریق ارتبا

 شتود.مینظام سیاستی  مذهب حاکم و اقلیت دینی و درنتیج  همگرایی و واگرایی نتبت ب 

منجتر بیگتانگی و انتزوای سیاستی  یتا گیری مشتارکتدرنهایت در حوزه انتخابات ب  شکل

 های مذهبی است.و نظری  شکاف های فرهنگی. این مکانیتم بنای نظری  جنگشودمی

عنوان مجاری انتقال تجارب و ک  ب  هاآنسازی و عضویت در از هریق سازمان و اجتماع

سیاسی، آمتوز  شتهروندی، عضتوگیری بترای  هایهای مدنی، اهلاعات و انگیز مهارت

بتر کنندگی منتابع و... دهی سیاسی و بتیج گروهی، بتیجهای سیاسی همتو، سازمانجریان

 (.231 ، ص.9814معمار، ) گذارندهای مشارکت تأثیر میمیزان

دیتن  تأثیرگتذاریی موجود برای توضیح ها ینظر، توسط مذکوری هاتمیمکانهرکدام از 

. ممکن است یک نظری  برای توضیح تأثیرگتذاری شودیم برده کار ب بر مشارکت انتخاباتی 

 .ندکاستفاده  مذکوری هاتمیمکاناز دو یا هم  

 تحقیقپیشینه  .2. 2

)میزان کلیتا  داریدینمیزان وجود دارد ک  بر رابط  از کشور زیادی در خارج  تحقیقات

ک  برای جلوگیری از هولتانی شتدن مقالت  از  دارندانتخاباتی اشاره رفتن( و میزان مشارکت 

 یتتتمیسطح و مشارکت انتخاباتی را در س داریدینتحقیقاتی ک  رابط   .9ارائ  آن معذوریم

                                                            
 .شود مراجع  (9814) و معمار( 9811) آبادیبرای مشاهده این آثار ب  حیدرآبادی و صالح .9
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و ارتباب مهمی با موضوع این مقال  دارند، یک  اندکرده بررسیدر ایران، شهرستان و استان( )

ترتیتب ارشد و یک مقال  است ک  بت کارشناسیدر مقطع  نام انیپادو  ،دکترا  در مقطع رسال

 نجاما( 9811) آبادیصالح( و حیدرآبادی و 9836) یرض(، 9843زاده )سراج(، 9833معمار )

 شود.توضیح داده مینتایج این تحقیقات در ادام  دربارۀ . اندداده

( و 9836-9843ستال  ) 94شهرستان(، یک دوره  931)با تحلیل سیتتمی  (9819معمار )

 یجمهتوری انتخابات ریاست هادوره( 9836نهم )( و 9834هفتم )(، 9843پنجم )ی هادوره

 بتودندینتی میزان افزایش با در جمعیت، متوسط تهبقا نتبت افزایش ک  اگر دهدیمنشان 

 دهد کت می نشان یافت  این. عکسرو ب بود خواهد بالا دهی نیزرأی میزان، باشد همراه جامع 

 های کشتور،شهرستتان دهتی درمیتزان رأی و جمعیت در متوسط هبقات نتبت میان ارتباب

(. تحقیتق 239، ص. 9819متار، مع) ستتهاآن بتودندینتی میتزان از معناداری متتأثر هورب 

 در نینشتیستننشین و شیع  هایشهرستان دهیرأی میزان ک  میانگین دهدیمهمچنین نشان 

های دهتی شهرستتانو میتانگین رأی دارد یکتدیگر بتا معنتاداری تفتاوت ،شدهبررسی مقطع

ل تحلیت(. 233، ص. 9819 معمتار،) نشتین استتهای شیع تر از شهرستتانپتایین نینشیسن

 ییتنهاها بت بودن شهرستانمیزان دینی نظر از نوع مذهب،ک  صرف دیگویرگرسیونی ب  ما م

را توضیح  هاآندرصد از واریانس میزان مشارکت انتخاباتی  60نحو معناداری نزدیک ب   و ب 

 استتک  حاکی از نقش و تأثیر نتبتاً قدرتمند آن در تبیین این فرایند سیاستی مهتم  دهدیم

 (.233 ، ص.9814ار، معم)

شهرستتان  30انتختاب  و( با استفاده از چهارچوب نظری مدرنیزاسیون 9843زاده )سراج

، میتزان شترکت در انتخابتات ریاستت 9833های سرشماری سال داده ( وشهرستان 913از )

 . اواستت بررستی کترده( را 9848و  9833مجلس )سال  و (9848و  9833)سال  یجمهور

تشویق و ترغیب مردم بت  عمتل سیاستی و  برایی دینی هاز یانگلیغات و تب دهدیمنشان 

ب  نقتل  ،9843، زادهسراجافتد )یم مثثرشرکت در انتخابات در اقشار وسیعی از مردم نافذ و 

 (.93 ، ص.9819سرداری، از 
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تتا  9833با تحلیل انتخابات شش دوره ریاست جمهوری از ستال  (9830، 9836) رضی

ریاست جمهتوری  اتمیزان مشارکت مردم در انتخاب کشور مدعی است هایناستادر  9832

اهتل تتتنن، متذاهب )یی ک  نتبت افراد معتقد ب  مذهب شتیع  بیشتتر از ستایر هااستاندر 

هتتتند کت   هتایمذهباین  . همچنیناستدیگر بوده  هایاستانبوده، بیشتر از  (...متیحیان و

 ترقیترقی هاشیگراع  دارند و در مقابل آنان ک  دارای مشارکت فعالان  در امور سیاسی جام

محتدودتر استت  شتانیاستیسمذهبی هتتند و کتانی ک  مذهبی نیتتتند، میتزان مشتارکت 

 (.208-202 ، صص.9830)رضی، 

ایتران  هایاستتاننیز با بررسی در ستطح ( 9811) آبادیصالحتحقیق حیدرآبادی و ایج نت

برحتتب  ایتران هایاستتانباتی در بتین او مشارکت انتخ اریددینرابط  بین  دهندیم نشان

متفاوت و متباین میزان شرکت در نمتاز  ریتأثمحققان  متفاوت است. بودنیقومو  بودنیمرز

 برخلاف، 9833. در انتخابات انددادهمتعدد نشان  هایسالجمع  بر مشارکت انتخاباتی را در 

 ،انتدکردهک  بیشتر در نماز جمع  شرکت  هاییاناست، 9814و  9812، 9836، 9830انتخابات 

در نمتاز جمعت  شترکت کمتتر هایی بتوده استت کت  کمتر از استان هاآنمشارکت انتخاباتی 

ی ندارد؛ ب  این معنتا کت  در ریتأثتا حد خاصی است و بیش از آن  داریدین ریتأثاند و کرده

ک  همیش  همین تعتداد در انتخابتات  وجود دارند داراننیدی از اوهیوجامع  میزان خاص و 

 یآثار دیگر، نتوع در مقایت  بااین مقال   .(9811، آبادیصالححیدرآبادی و کنند )یمشرکت 

 بر مشارکت انتخاباتی دارد. داریدین ریتأثوسواسی درباره نتایج دیگرگون  

 .شتودمیاره اشت هاآنب   یریگج ینتک  در بخش  دارد هاییآسیبده شارائ  سابق  تحقیق

موجود( و بضتاعت نویتتنده رابطت  ابعتاد  هایوسع )دادهدر این مقال  تلا  داریم، در حد 

تحقیقتات پیشتین را تتا حتد امکتان  یهایکاست انتخاباتی بررسی و را با مشارکت داریدین

 جبران کنیم.
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 روش تحقیق. 9

 نیتت. در ا)از نتوع هتولی( است 9کشوریرو  پووهش این تحقیق، رو  تطبیقی درون

. در پردازنتدی( متدنظر پتووهش متایران هایاجتماعی )شهرستان واحدهای ت یرو  ب  مقا

ها نام پایان قات،یشامل کتب، مقالات، تحق یابررسی کتابخان  کیاز تکن اهلاعاتی آورجمع

جمهتوری در  استتیدوم( برآمتده از برگتزاری انتخابتات ر)دستت  یتثانو اسناد هایو داده

ر استتنادی د هتتایداده همتت نظر داستتت. جامعتت  آمتتاری متتاستتتفاده شتتده دوره  نیدوازدهمتت

سطح تحلیل کشور در واحد زمانی و  هایشهرستانواحد تحلیل، های کشور است. شهرستان

های مربوب دادهشهرستان است ک   624 برابرا باک  جمعیت آماری تحقیق،  کشور ایران است

های این مطالع  از نوع داده .موجود بوده است هاآنبرای  دهشونتبیینو  کنندهنییب  عوامل تب

تجمیعی بترای  داریدینهای ترتیب تحلیل با استفاده از یافت  این ب  است؛ تجمیعیهای داده

 .ردیگیمدنظر قرار م یهر شهرستان در سطح فرد

 تعاریف متغیرها. 6. 9

 .میدهیمرا ارائ   هانآدر این بخش از مقال  تعاری  متغیرها و نحوه سنجش 

شده از سوی برای سنجش میزان مشارکت انتخاباتی از اهلاعات ارائ  مشارکت انتخاباتی:

 دوازده مقال ، مشارکت انتخاباتی، محتدود بت  دوره نیدر اشده است.  وزارت کشور استفاده

 هایمتتتقل )شتاخصمتغیتر  هتایداده هتاآنکت  بترای  استت یجمهتور استیانتخابات ر

 ( موجود هتتند.دارییند

. کتردیمها از اهلاعتات ثانویت  استتفاده شهرستتان داریدیتن: ما برای سنجش داریدین

های دفتر هرح) 2وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامع  ایران پیمایش ملیاز  داریدین

                                                            
1. Sub-national 

ات در این هرح )پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامع  ایران( شهر آوری داده و اهلاع. واحد جمع2

بریم؛ زیرا داده و اهلاعات متغیر وابتت  کار می  مرکز شهرستان است ک  ما داده و اهلاعات آن را برای کل شهرستان ب

است در مظان شک و شبه  قرار گیرد )مشارکت انتخاباتی( ما در سطح شهرستان است و از این منظر، نتایج تحقیق ممکن 
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ج و استخرا. جلد( 89 ،9814، دانشگاه تهران با همکاری ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 :شودیمبررسی  رزی یهاشاخصدر این مقال  ی شده است: سازشاخصبراساس فنون آماری 

، شترکت در نمتاز گترفتنروزهاقامت  نمتاز، (، هاشهرستتان)سنی و شیع  بتودن  مذهب عنو

پرداخت خمس، باور بت  حضتور خداونتد، داشتتن مرجتع  ،جماعت، شرکت در نماز جمع 

 ی اجتماعی و عضویت در اجتماعات مذهبی. هاییاناهمنوتقلید، نحوه برخورد با 

 اقتدام صورتاین  ب  هادادهی، ترکیب و تجمیع سازشاخصذکر است ک  ما برای شایان 

، شرکت در نمتاز جماعتت، گرفتنروزهاقام  نماز، ) ینیانجام اعمال د نمون : عنوانب  ؛کردیم

صتتورت هیتت  یش ب شتترکت در نمتتاز جمعتت  و پرداختتت خمتتس(: ایتتن اعمتتال در پیمتتا

( پرسیده شده استت. متا بترای ش یهمو  اکثر اوقات، اوقات یگاهوقت، هیچ) یان یچهارگز

 هتم بتاو سسس کرده ضرب  6تا  9ترتیب در اعداد ی ابتدا درصد هر گزین  را ب سازشاخص

دو  گترفتنروزهبترای  ،مثالعنوانبت  کتردیم؛تقتتیم  900و درنهایت بتر عتدد  کرده تجمیع

 کردیم: اقدامصورت زیر تان گمیشان و داراب ب شهرس

                                                                                                                                                       
های ب  اوصاف شهرهای مرکز شهرستان توج های سطح شهری را در سطح شهرستان ب  کار گرفت  است؛ اما با ک  داده

های کشور، در شهر مرکز شهرستان توانیم این تعمیم را تعمیم درست و بجا بدانیم؛ زیرا بیشتر جمعیت شهرستانایران، می

 ؛های کشور، نتبت کمی از جمعیت در خارج از شهرهای مرکز شهرستان ساکن باشنددر بیشتر شهرستان ساکن هتتند و

های ایران نماینده کل شهرستان هتتند و علاوه بر این، ازآنجاک  این تعمیم برای بنابراین بیشتر شهرهای مرکز شهرستان

صورت سیتتماتیک در ها ب شهرهای غیر مرکز شهرستان داری بالاتر روستاها وگیرد و دینها صورت میتمامی شهرستان

 توان آن را نادیده گرفت.می، ها جاری و ساری استهم  شهرستان
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 داریدینی هاشاخصنحوه محاسبه  -6جدول 

در  گرفتنروزهیزان م

 شهرستان
 شهیهم

اکثر 

 اوقات

 یگاه

 اوقات
  وقتهیچ

برحتب  توزیع نتبی افراد در شهرستان گمیشان 0 9 0 13 

 وزن 6 2 9 ۴  گرفتنروزهمیزان 
 معج 0 2 0 833 810/ 900= 1/8

برحتب  دارابافراد در شهرستان  ینتب عیتوز 8/84 9/31 3/6 0 

 وزن 6 2 9 ۴  گرفتنروزه زانیم
 جمع 8/84 2/993 9/96 0 4/943/ 900= 9643

 

 1/8 گفت ک  این شهرستان با کتب توانمیشهرستان گمیشان،  گرفتنروزهمیزان بارۀ در

نمتره،  6از  43/9 هرستتان داراب بتا نمترهو ش گترفتنروزهمیتزان  یشترینب ،نمره 6نمره از 

در  گترفتنروزهب  این معنا کت  میتزان  رد؛ها دارا در بین شهرستان گرفتنروزهمیزان  کمترین

 9در شهرستان داراب میان  عدد  گرفتنروزه)همیش ( و میزان  6عدد ب  شهر گمیشان نزدیک 

نماز، شرکت در نماز جماعت، ) گریدوقت و گاهی اوقات( قرار دارند. برای اعمال )هیچ 2و 

 عمل کردیم. ذکرشده در بالاصورت شرکت در نماز جمع  و پرداخت خمس( نیز ب 

 ی تحقیقهاافتهی. ۴

 دهیم.می گزار نوع مذهب بر مشارکت انتخاباتی را  تأثیرنختت  ،در این بخش از مقال 

تحلیل رگرسیون( ) رهیمتغچندی دومتغیره )تحلیل همبتتگی( و تحلیل هالیتحل ارائ سسس با 

 .میکنیمو مشارکت انتخاباتی را بررسی  داریدینرابط  بین میزان 

 نوع مذهب و مشارکت انتخاباتی. 6. ۴

در بررسی رابط  بین نوع مذهب و مشارکت انتخاباتی با توج  ب  ستطح ستنجش استمی 

بتین دو  نیانگیمقایت  از آزمون م، (نینشع یشو  نینشیسندو گروه شهرستان متتقل )متغیر 

در تحقیقات قبلی تفاوت معناداری بین میزان مشارکت انتخاباتی بتین  .میکنیمگروه استفاده 

 نینشع یش هایاستان( و بین 233 ، ص.9814معمار، ) نینشیسنو  نینشع یش هایشهرستان
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 نینش عیشاستان و شهرستان( مناهق )و  داشت( وجود 228، ص. 9830)رضی،  نینشیسنو 

مناهق داشتند. محققان نوع مذهب  نینشیسنمناهق  در مقایت  بامشارکت انتخاباتی بیشتری 

معمتار، کردنتد )در مشارکت انتخاباتی ایتن منتاهق بیتان  مثثرشیع  و سنی بودن( را عامل )

نوع مذهب بر میزان مشارکت انتخاباتی، با استفاده  تأثیر(. ما برای آزمون 9830؛ رضی، 9819

دریتافتیم کت   نینشتیستنو  نینشتع یشبرای دو نوع شهرستتان  هانیانگیمآزمون مقایت   از

تفاوت معناداری بین ایتن دو نتوع شهرستتان وجتود دارد و میتزان مشتارکت انتخابتاتی در 

 در باهلتت و میتتزان آرای  نینشتتیستتن هایشهرستتتاناز  بیشتتتر نینشتتع یش هایشهرستتتان

استت. معیتار تشتخیص ستنی و  نینشتع یش هایشهرستانز ا بیشتر نینشیسن هایشهرستان

ذکر استت شایان . 9است مقال ی محقق هالیتحلبودن شهرستان براساس معیار معمار و شیع 

 2. جتدول کنتدینمتی تحلیل را مخدو  هاافت ، ییهایک  کاهش و افزایش چنین شهرستان

را در دوازدهمین دوره ریاست باهل   تحلیل مقایت  میانگین میزان مشارکت انتخاباتی و آرای

 نینشیسنشهرستان  20با دهد )یمنشان  نینشیسنو  نینشع یشی هاشهرستانجمهوری بین 

 براساس تحلیل محقق(. نینشیسنشهرستان  49تحلیل معمار و  برحتب

                                                            
معمار در اثر خود  .خاهر برخی متائل مشخص نیتتنشین و اهل سنت ایران ب های سنیاست ک  شهرستان شایان ذکر .9

نشین قلمداد کرده است: های زیر را سنیشهرستان ،اس و متخصص( با استفاده نظر هفت داور کارشن293، ص. 9819)

جام، قشم، میاندوآب، نقده، چابهار، تایباد، پیرانشهر، بان ، پاوه، سراوان، بندر ترکمن، سقز، ایرانشهر،  زاهدان، مریوان، تربت

ن داشتن مرجع تقلید و بودکم(. ما براساس 222 ، ص.9819معمار، سنندج، سردشت، مهاباد، سرپل زهاب و قروه )

 .کردیمنشین قلمداد شهرستان کشور را سنی 49مفروضات دیگر، 
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 نینشیسنو  نیشنعهیش هایشهرستان بین همقایسه میانگین میزان مشارکت انتخاباتی و آرای باطل -2جدول 

انحراف  سطح معناداری  وضیحاتت

 میانگین

  نوع مذهب تعداد میانگین

 شهرستان 20تحلیل با 

P-value= 099/0  
 میزان مشارکت انتخاباتی شیع  604 39/93 99/19
 سنی 20 32/32 93/98

P-value= 000/0  
 آرای باهل  شیع  604 08/8 33/9
 سنی 20 83/3 64/6

 شهرستان 49 تحلیل با

P-value= 099/0  
 میزان مشارکت انتخاباتی شیع  843 33/39 33/99
 سنی 49 13/33 83/92

P-value= 000/0  
 آرای باهل  شیع  843 10/2 62/9
 سنی 42 33/6 33/8

 

 هایشهرستتاننتتبت بت   نینشتیستن هایشهرستتاننشان داد کت  در  هانیانگیممقایت  

ایتن  متتئل  امتا ،بیشتتر استتباهل  ارکت انتخاباتی کمتر و میزان آرای میزان مش نینشع یش

دیگتر،  عبتارت نوع مذهب ارجاع داد یا خیر؟ بت  تأثیرب   توانمیاست ک  آیا این تفاوت را 

ده است ش هاشهرستانآیا نوع مذهب موجب تغییر در میزان مشارکت انتخاباتی و آرای باهل  

ی معمتار وارد هاافتت ب  نقدهایی ک  بر ی توج دخیل هتتند؟ با  یا عوامل دیگری در این امر

 بودنیمرز، تحلیل در سطح استان نشان داد ک  میپردازیمدر فرازهای بعدی ب  آن  ک  کردیم

 تأثیرنوع مذهب با  تأثیر ازآنجاک دارد و  تأثیردر میزان مشارکت انتخاباتی  هااستانو قومیت 

 نینشتیستن هایشهرستتانی دارد و اکثتر پوشتهمتعامل و  هانشهرستاو قومیت  بودنیمرز

 دنتوع متذهب بتر مشتارکت انتخابتاتی را بایت تتأثیر ،و قومیت هتتند بودنیمرزمتص  ب  

نوع مذهب بتر مشتارکت انتخابتاتی و  تأثیر ترقیدقبرد. ما برای رصد هرچ   ب  کار ابیبااحت

 تأثیرتا از این هریق  شهرستان را کنترل کردیم بودنیقومو  بودنیمرز ریمتغ، دو باهل آرای 

 ، بررستی کنتیم.بتودنیقتومو  بودنیمرزنوع مذهب بر میزان مشارکت انتخاباتی را فارغ از 

نتوع )تعامتل(  ثرأت ثیر وأتر بثیر مهم و اساسی أتبودن، برخلاف قومیت ازآنجاک  متغیر مرزی

 تتأثیر بتارۀدر دهتیم.ن آن را ارائ  نمیو مشارکت انتخاباتی نداشت، ما تحلیل و آزمو مذهب
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مشارکت انتخابتاتی کمتتر و  زانیم 9های متص  ب  قومیتگفت ک  شهرستان توانمیقومیت 

مقایتت  میتانگین  8های غیرقتومی دارنتد. جتدول ن آرای بیشتری نتبت بت  شهرستتانامیز

 .دهدیممی نشان قومی و غیرقو هایشهرستانرا در باهل  مشارکت انتخاباتی و میزان آرای 

                                                            
بودن و غیرقومی بودنقومیها در ایران، برای تعیین و تشخیص بودن هویت قومی شهرستانب  نامشخص توج با  .9

ک  حداقل نصفی از  یهایهرستانها( براساس زبان رایج شهرستان عمل کردیم و شها )ن  هویت قومی و قومیت آنشهرستان

 کنند،درصد( ب  زبان غیرفارسی )آذری، ترک، کرد، لر، عرب، ترکمن، لک، بلوچی و ...( تکلم  30جمعیت آن شهرستان )

انگاران  و غیرعلمی باشد؛ زیرا زبان نمایانگر ایم. محتمل است ک  اخذ چنین معیاری سهلآن شهرستان را قومی قلمداد کرده

کارگیری مخاهرات احتمالی در ب  دلیلچنینی و معایب دیگر و ب ای بازگوی قومیت نباشد. با وجود معایب اینمناسبی بر

معیارهای دیگر )معیارهای دیگر نیز خالی از اشکال نیتت و گردآوری داده برای آن معیارها سخت است(، با توج  ب  

ترین و محتمل است ک  مشکوک-ترین معیار ری داده، ما آسانآودسترس بودن( در جمع اقتضائات روشی )آسان بودن و در

 قرار زیر عمل کردیم:ایم. براساس این معیار، ب کار گرفت   ترین معیار باشدت را بو معیوب

 نبختیاری، خراساو  غربی، اردبیل، چهارمحال شرقی، آذربایجان های آذربایجانهای استاناتفاق شهرستاناکثر قریب ب . ال 

های ایلام، و لرستان و همچنین بیشتر شهرستانخوزستان بویراحمد،  و شمالی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلوی 

 های قومی قلمداد کردیم.شهرستان وبلوچتتان، گلتتان و همدان را جزو  سیتتان

های وبی، سمنان، قم و یزد و بیشتر شهرستانجنهای البرز، تهران، خراسانهای استاناتفاق شهرستاناکثر قریب ب ب. 

های شمالی استان از قبیل قوچان، درگز، جوین، خوشاب، جغتای و کلات( را غیر قومی جز شهرستانخراسان رضوی )ب 

 قلمداد کردیم.

اینترنت برای  پدیا( و تارنماهای دیگر درای )از قبیل ویکیهای دانشنام ها با مراجع  ب  سایتبرای سایر شهرستانج. 

 اقدام کردیم.هرمزگان و مرکزی  ،مازندران ،گیلان ،کرمان ،فارس ،بوشهر ،اصفهان یهااستان

های متص  ب  قومیت، محتمل است ک  اعتبار و روایی با توج  ب  معایب چنین تعریفی از قومیت، در تحلیل شهرستان

ین معایبی تا اهلاع ثانوی  ناچاریم شدیم ب  چنین تحلیلی وجود چن گیری ما در مظان شک و تردید قرار گیرد. بااندازه

 اهمینان کنیم.
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 ی قومی و غیرقومیهاشهرستان مقایسه میانگین میزان مشارکت انتخاباتی و آرای باطله بین -9جدول 

  وجود قومیت تعداد میانگین انحراف میانگین طح معناداری س

P-value= 03/0  

 قومی 238 00/30 66/99

 میزان مشارکت انتخاباتی

 غیرقومی 934 26/32 08/98

P-value= 000/0  

 قومی 238 68/8 83/2

 آرای باهل 
 غیرقومی 934 43/2 03/9

 

نتوع متذهب شهرستتان بتر میتزان  تتأثیردر تحلیتل ها شهرستتان بودنیقومبرای کنترل 

باهلتت  و آرای  یمشتتارکت انتخابتتات زانیتتم، متتا میتتانگین باهلتت مشتتارکت انتخابتتاتی و آرای 

نشتان  6را در جتدول  نینشع یشو  نینشیسن هایشهرستانهای قومی و غیرقومی شهرستان

. جتدول ستازدیمآن را نمایان  بودنیرقومیغنوع مذهب و قومی و  تأثیر. جدول زیر میاداده

 بتودنیقتومدر شترایط  نینشتیسن هایشهرستانک  میزان مشارکت انتخاباتی  دهدیمنشان 

 بتودنیقومدر شرایط  نینشع یش هایشهرستاناز میزان مشارکت انتخاباتی  ترنییپا( 34/36)

 نینشیسن هایشهرستانمیزان مشارکت انتخاباتی  بودنیرقومیغ( است و در شرایط 26/39)

( 1/32) نینشتع یش هایشهرستتان( تفاوت معناداری با میزان مشتارکت انتخابتاتی 38/ 91)

قومی میزان  نینشیسن هایشهرستانندارد. این امر برای میزان آرای باهل  نیز صادق است و 

مقایت  میزان آرای باهل  دارند )قومی  نینشع یش هایشهرستانآرای باهل  بیشتری نتبت ب  

 (.03/8با میزان آرای باهل   18/6
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 قومی و غیرقومی هایشهرستان مقایسه میانگین میزان مشارکت انتخاباتی و آرای باطله بین -۴جدول 

 و نبودن بودنیقوم متغیر وابسته نوع شهرستان تعداد میانگین انحراف میانگین عناداریم

009/0 
 سنی 38 34/36 94/92

 میزان مشارکت انتخاباتی

 قومی
 شیع  220 26/39 18/90

009/0 
 سنی 38 18/6 19/8

 آرای باهل 
 شیع  220 03/8 43/9

326/0 
 سنی 3 91/38 36/99

 میزان مشارکت انتخاباتی

 غیرقومی
 شیع  963 91/32 92/98

988/0 
 سنی 3 43/2 36/0

 آرای باهل 
 شیع  963 43/2 04/9

 

نوع مذهب بر مشارکت  تأثیرگفت ک   توانمی هانیانگیمبنابراین براساس تحلیل مقایت  

شهرستتان  بودنیقومشهرستان قرار دارد و این  بودنیقوم تأثیرانتخاباتی و آرای باهل  تحت

ن  نوع مذهب. شاهد ایتن  ،ش میزان مشارکت انتخاباتی استاست ک  موجب افزایش و کاه

 نینشتع یشو  نینشتیستن هایشهرستتاندر میزان مشارکت انتخابتاتی در  توانمیمطلب را 

( و همچنتین ایتن امتر کت  91/32بتا  91/38ندارند ) باهمغیرقومی دید ک  تفاوت معناداری 

غیرقتومی آرای باهلت   نینشتع یش هتایشهرستان اندازهب غیرقومی  نینشیسن هایشهرستان

درصد آرای باهل  بر هر دو نتوع شهرستتان  43/2)اند خت یری رأی هاصندوقیکتانی را در 

غیرقتومی باهلت   هایشهرستتانی هاصتندوقآرای از درصتد  43/2دیگر،  عبارت ب  ؛است(

تفتاوت آنچت  موجتب  ؛ چتوناین شهرستان سنی باشتد یتا شتیع  کندینمفرقی است. حال 

 است، ن  سنی و شیع  بودن شهرستان. هاشهرستان بودنیرقومیغو  بودنیقومشود، می
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 و مشارکت انتخاباتی داریدین. 2. ۴

و مشارکت انتخاباتی با توج  ب  سطح کمی و نتبی  داریدیندر بررسی رابط  بین میزان 

میزان ) داریدینبین دو شاخص  در ابتدا رابط  .میکنیممتغیرها ما از تحلیل دومتغیره استفاده 

احتاس حضور و ناظر بتودن خداونتد و میتزان داشتتن مرجتع تقلیتد( و میتزان مشتارکت 

. ضریب همبتتتگی دهدیمنشان  رابط  بین متغیرها را 6. جدول میکنیمانتخاباتی را بررسی 

میتزان  بتاو داشتتن مرجتع تقلیتد مرتب  صفر میزان احتاس حضور و نتاظر بتودن خداونتد 

میتزان بتین متتقیم و خیلی ناچیز است. ضریب همبتتتگی مرتبت  صتفر  مشارکت انتخاباتی

احتاس حضور و ناظر بودن خداوند و میزان آرای باهل  معکتوس و خیلتی نتاچیز استت و 

 حکم داد. هاآنبر پیوند بین  توانینم
 

دوازدهمین  باطله درو مشارکت انتخاباتی و آرای  داریدین هایشاخصضریب همبستگی بین  -5جدول 

 (6931) یجمهوردوره ریاست 

 داریدینشاخص  مشارکت انتخاباتی آرای باطله

068/0- 040/0 
جا حضور دارد خداوند در هم  ک نیدرباره ا میزان موافقت

 و ناظر اعمال ماست

 داشتن مرجع تقلید 013/0 -282/0**

 9(نینشیسنان شهرست 20با حذف ) دیتقلداشتن مرجع  989/0** -801/0**

 2(نینشیسنشهرستان  40با حذف ) دیتقلداشتن مرجع  989/0* -946/0**

 09/0 ** معنادار در سطح.   03/0 *معنادار در سطح
 .مشتخص نیتتتبرختی متتائل  دلیلب  ،سنت ایرانو اهل  نینشیسن هایشهرستاناست ک   ذکرشایان . 9

های زیر شهرستان (293، ص. 9819معمار، و متخصص ) ناسکارش داور نظر هفت استفادهبا  (9819)معمار 
جام، قشم، میاندوآب، نقده، چابهار، تایباد، پیرانشتهر،  مریوان، تربت زاهدان،قلمداد کرده است:  نینشیسنرا 

معمتار، قتروه )د، سترپل زهتاب و بندر ترکمن، سقز، ایرانشهر، سنندج، سردشتت، مهابتا بان ، پاوه، سراوان،
 اند.شده از تحلیل حذف مذکورشهرستان  20 نجایا(. در 222 ، ص.9819

 نینشتیستنهایی را ، چنتین شهرستتانهاشهرستانودن میزان داشتن مرجع تقلید در برخی بکم. ما براساس 2
رابط  بین داشتن مرجع تقلید  برایی، یهاذکر است ک  کاهش و افزایش چنین شهرستانشایان . کردیمقلمداد 

 .ابدییمبلک  ضرایب همبتتگی کاهش  ؛کندینمانتخاباتی تغییر و مشارکت 
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ضریب همبتتگی مرتب  صفر بین داشتن مرجع تقلید و میزان مشارکت انتخاباتی متتتقیم 

باهلت  آرای و ضعی  است. ضریب همبتتگی مرتب  صفر بین داشتن مرجع تقلیتد و میتزان 

افتراد دارای مرجتتع تقلیتتد در  استتت و بتا افتتزایش 9معکتوس و در حتتد متوستط و معنتتادار

. با ملاحظ  این نکت  ک  میان اهل تتنن ابدییمهای کشور میزان آرای باهل  کاهش شهرستان

هتتتند،  نینشتیسنهای ک  تقلید و جایگاه آن تفاوت وجود دارد و شهرستانبارۀ و تشیع در

رقتراری رابطت  بتین ما بترای ب ،2نشین دارای مرجع تقلید هتتندهای شیع کمتر از شهرستان

. کردیمرا از تحلیل حذف  نینشیسن هایشهرستانداشتن مرجع تقلید و مشارکت انتخاباتی، 

ضعیفی بین میتزان داشتتن مرجتع تقلیتد و  ضریب همبتتگی یهایبا حذف چنین شهرستان

 این متغیر بر مشارکت انتخاباتی است. تأثیرمشارکت انتخاباتی ایجاد شد ک  نشانگر 

مشتارکت انتخابتاتی و آرای  را با داریدین هایشاخصرایب همبتتگی بین ض 3جدول 

 .دهدیم( نشان 9814) یجمهورباهل  در دوازدهمین دوره ریاست 

 

                                                            
 دست ها از یک نمون  احتمالی ب های معناداری فقط هنگامی مناسب است ک  دادهذکر است ک  استفاده از آزمون شایان. 9

ها ک جمعیت باشند، استفاده از آنها مربوب ب  یهای غیر احتمالی کاربرد ندارد و اگر دادهآمده باشند و برای نمون 

غلط، معمولاً با اهمیت عملی یا های تحقیق، کاملاً ب (. متأسفان  معناداری آماری یافت 26 ، ص.9831معناست )بلیکی، بی

هور توان آن را ب ک  ک  این اهمیت وابتت  ب  قضاوت ماست و نمیدرحالی ؛شوداشتباه گرفت  میذاتی نتایج تحقیق ب 

دلیل استفاده نامناسب از این امر، ما نیز در این مقال  (. ب 230 ، ص.9831های آماری تعیین کرد )بلیکی، انیکی با رو مک

 ها قرار ندارد.ولی اساس کار ما بر معناداری آزمون ،آوریممعناداری را می

نشین، میزان داشتن مرجع تقلید در برخی نیهای سبر پایین بودن تقلید از مراجع در شهرستان. ما برای استدلال خود مبنی2

 کنیم ک  در حد پایینی است.ارائ  می 4نشین را در جدول های سنیاز شهرستان
 

 نشینهای سنیمیزان داشتن مراجع تقلید در شهرستان -1جدول 
 مهاباد چابهار سنندج سقز بانه مریوان قروه سرپل زهاب پاوه سردشت جامتربت

3363 3466 6463 6963 8364 9463 9863 80 164 363 263 
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دوازدهمین  و مشارکت انتخاباتی و آرای باطله در داریدین هایشاخصضریب همبستگی بین  -7جدول 

 (6931) یجمهوردوره ریاست 

 داریدینشاخص  31خاباتی مشارکت انت آرای باطله
 اقام  نماز 034/0 -994/0*

 گرفتنروزه 048/0 -018/0

 شرکت در نماز جماعت 064/0 -208/0**

 شرکت در نماز جمِع  022/0 -013/0*

 پرداخت خمس 093/0 -904/0*

 یفرد داریدین 048/0 -901/0*

 یجمع داریدین 083/0 -933/0**

 09/0 عنادار در سطح** م  03/0 *معنادار در سطح

دو گوی  شرکت در نماز جمع  و جماعت  و گرفتنروزهو  نمازاقام از تجمیع و ترکیب دو گوی   

 فردی و جمعی را ایجاد گردیده است. داریدیندو متغیر ب  ترتیب 

  

 

و مشتارکت انتخابتاتی وجتود دارد.  داریدیتن هایشتاخصرابط  خیلتی نتاچیزی بتین 

و شرکت در نماز جماعت نتبت ب  دو شاخص شرکت در نماز جمِع   نمازاقام ، گرفتنروزه

نتاچیز  هتاآنهمگتی  تأثیرولی  ،بیشتری در مشارکت انتخاباتی دارند تأثیرو پرداخت خمس 

یعنتی اقامت   داریدینتأثیر کاهنده س  شاخص  حکم داد هاآنبر رابط  بین  توانینماست و 

کت  ایتن  دهدیمخت خمس بر میزان آرای باهل  نشان نماز، شرکت در نماز جماعت و پردا

در انتخابات ریاست جمهوری نتبت بت  دو شتاخص شترکت در نمتاز جمعت  و ها شاخص

 بیشتری دارند. تأثیر گرفتنروزه

دو گوی   و گرفتنروزهو میزان  نمازاقام میزان  مثلف ما با استفاده از تجمیع و ترکیب دو 

فتردی و جمعتی را  داریدیتنب  ترتیب تصنعی دو متغیر  ،تشرکت در نماز جمع  و جماع

. ددهتیمرابط  این دو با مشارکت انتخاباتی و آرای باهل  را نمتایش  3. جدول کردیمایجاد 

چ  در شکل فردی و چ  در شکل جمعی تأثیر مهمی بتر  داریدینک   دهدیمضرایب نشان 

فتردی بتا آرای  داریدیتنجمعتی و  داریدینمشارکت انتخاباتی ندارد. همبتتگی معکوس 

 .ابدییمآرای باهل  کاهش  ،در هر دو صورت آن داریدینک  با افزایش  دهدیمباهل  نشان 
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 هایشاخص تأثیرتحلیل رگرسیون( درصدد بررسی ) در ادام  با انجام تحلیل چند متغیره

یرهای در تحلیتل و بر مشارکت انتخاباتی هتتیم تا نشان دهیم ک  چ  عوامل و متغ داریدین

، ضتریب رگرستیون شتدمانند. با انجام تحلیتل رگرستیون مشتخص مدل رگرسیون باقی می

 9814چندگان  نشانگر تأثیر میزان داشتن مرجع تقلید بر میزان مشارکت انتخابتاتی در ستال 

 زانیتممعادلت  زیتر در رابطت  بتا  دهتد.نتایج تحلیل رگرستیون را نشتان می 3است. جدول 

 شود:بیان می 9814برای سال  نتخاباتیمشارکت ا

 )داشتن مرجع تقلید( 38693=  903/0     9814 مشارکت انتخاباتی زانیم
 

 داشتن مرجع تقلید بر میزان مشارکت انتخاباتی رگرسیون -8جدول 

 میزان مشارکت انتخاباتی 

 متغیر
Beta B Constant Sig F 

Adjusted 

R Square R2 R 

06903 06903 386936 06000 6683 06001 06092 06903 
داشتن  زانیم

 دیمرجع تقل

 

یعنی اینکت  بتدون  است؛( Constant) نشانگر عرض از مبدأ 38693رقم  ،در این معادل  

مشتارکت ی، این مقتدار مشارکت انتخاباتبر میزان  دیداشتن مرجع تقل زانیمتأثیر کردن لحا 

 06903 دیداشتن مرجع تقل زانیماحد افزایش در ازای یک وی وجود داشت  است و ب انتخابات

 شود. ی افزوده میمشارکت انتخاباتواحد بر میزان 

 ناهمنوایی اجتماعی و مشارکت انتخاباتی. 9. ۴

 ،است شدهیبررسپیامدی  داریدینعنوان ک  در تحلیل محققان ب  داریدینیکی از ابعاد 

ی هنجارهتای ریگشتکلبتا تأثیرگتذاری بتر  داریدین .9برخورد با ناهمنوایی اجتماعی است

                                                            
های هور سنتی نگر ( در کتاب مقدس و عرفی با فرض این امر ک  نهادهای مذهبی ب 2006نوریس و اینگلهارت ) .9

نوریس و را هرد ) جنینپررنگی نتبت ب  زندگی و مر  دارند و مواردی از قبیل قتل از روی ترحم، خودکشی و سقط

گرایی دیدگاه سخت و جنسگری و هممواردی از قبیل هلاق، روسسی دربارۀ( و همچنین 938 ص. ،2006، اینگلهارت
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معاشرت و دوستی غیرشرعی دختتر و ، هابدحجابی خانم) ناهمنوایی اجتماعیخاص درباره 

 (مختتلط یهاشرکت در مهمانی و جشنو( و تماشای موسیقی همراه با رقص زنان )ش، پتر

برختورد بتا ن روابتط بتی 1بگتذارد. جتدول  تتأثیربر مشارکت و ترجیح انتخابتاتی  تواندیم

و آرای باهل  را در دوازدهمین دوره ریاست انتخاباتی و میزان مشارکت ناهمنوایی اجتماعی 

و  9. رابط  متتقیم و نتاچیزی بتین برختورد بتا نتاهمنوایی اجتمتاعیدهدیمجمهوری نشان 

برختورد بتا نتاهمنوایی بتین  یهمبتتتگی معکوستهمچنین مشارکت انتخاباتی وجود دارد. 

میزان آرای باهل  وجود دارد ک  با افزایش میزان سختگیری در نحوه برختورد بتا و اجتماعی 

 .ابدییمناهمنوایی اجتماعی میزان آرای باهل  کاهش 

                                                                                                                                                       
عنوان پیامد تتاهل، مدارا و تعصب ب  این موارد را ب  ،(226 ، ص.2006، نوریس و اینگلهارتآمیزی دارند )تعصب

 کنند.داری هرح میدین

است ک   123/0ق یک عامل استخراج شد و آلفای کرونباخ این پنج گوی  های چهارگان  فوبا انجام تحلیل عاملی از گوی  .9

 :قرار زیر استها ب ها را ب  یک متغیر فروکاست. وزن عاملی آنتوان این گوی دهد مینشان می
 

 های ناهمنوایی اجتماعیتحلیل عاملی گوی  -1جدول 
 شدهعامل استخراج وزن عاملی هاگوی 

14063 هابدحجابی خانم  

 06189 معاشرت و دوستی غیرشرعی دختر و پتر ناهمنوایی اجتماعی

 06181 تماشای موسیقی همراه با رقص زنان )شو(

 06343 های مختلطشرکت در مهمانی و جشن
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و آرای  یمشارکت انتخابات باناهمنوایی اجتماعی مرتبه صفر نحوه برخورد با  یهمبستگ بیضر -61جدول 

 یجمهور استیدوره ر نیباطله در دوازدهم

 ناهمنوایی اجتماعینحوه برخورد با  31مشارکت انتخاباتی  باطلهرای آ

 هابدحجابی خانم 040/0 -261/0**

 معاشرت و دوستی غیرشرعی دختر و پتر 049/0 -233/0**

 و(تماشای موسیقی همراه با رقص زنان )ش 026/0 -239/0**

 مختلط یهاشرکت در مهمانی و جشن 084/0 -839/0**

 یاجتماعناهمنوایی  063/0 -898/0**

 09/0 ** معنادار در سطح 03/0 *معنادار در سطح

 

در معادل  رگرسیون تتأثیری  هاییناهمنوابرخورد با درنهایت تحلیل رگرسیونی نشان داد 

از هریتق نتاهمنوایی  داریدیتنادعا کنتیم کت   توانمیبر مشارکت انتخاباتی ندارد؛ بنابراین 

 داریدیتن نداشتتنأثیرت اما این سخن ب  معنای ،تأثیری ندارد اجتماعی بر مشارکت انتخاباتی

 متثثردر مشتارکت انتخابتاتی  نکت آ، بیشتتر از داریدیتن یهاشاخصبر آرای باهل  نیتت. 

 دارند. تأثیرباشند، در میزان آرای باهل  

 عضویت در اجتماعات مذهبی و مشارکت انتخاباتی. ۴. ۴

، قبل از انجام تحلیل رگرستیون ضتروری شده در بالاذکردر بررسی روابط بین متغیرهای 

و هتا گروهها، و عضویت در انجمن داریدیناست با استفاده از تحلیل همبتتگی رابط  بین 

فتردی  داریدیتنعام و  هورب در کل  داریدینذکر است ک  شایان . کنیمها را رصد سازمان

 داریدیتندارد و تنها  هاانجمنها و بر عضویت در گروه متدودکننده تأثیرصورت خاص ب 

هتای هیئت، هتای استلامیانجمنجمعی )شرکت در نماز جمعت  و جماعتت( عضتویت در 

هتای و گروه هتایاریشتوراو  فرهنگتی هنتری یهتاکانون، فعالیت در پایگاه بتتیج، مذهبی

هتا، انجمنفردی بر عضویت در  داریدین تأثیردیگر،  عبارت ب  ؛کنندیمی را تقویت امحل 
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های ها )انجمنتیعضوجمعی تنها بر برخی از  داریدینها اثر انتدادی و و سازمانها گروه

و  هتایاریشتوراو  فرهنگتی هنتری یهتاکانون، پایگتاه بتتیج، هتای متذهبیهیئت، اسلامی

ضتترایب همبتتتتگی بتتین  99ی( اثتتر بازکننتتدگی و اتتتاعی دارد. جتتدول اهتای محلتت گروه

ها را نشتان و ستازمانهتا گروههتا، و مشارکت و عضویت در انجمن اریددین هایشاخص

 .دهدیم
 

 هاو سازمانها گروه ها،و عضویت در انجمن داریدینهای ضریب همبستگی بین شاخص -66جدول 

 مشارکت انتخاباتی
آرای 

 باطله

 داریدین

 فردی

 داریدین

 جمعی

باور به 

حضور 

 خداوند

داشتن 

 مرجع تقلید
 

 محیطیهای زیتتانجمن -964/0** -291/0** 063/0 -913/0** 083/0 936/0**
 مثستات خیری  -032/0 -202/0** 020/0 -091/0 093/0 988/0**
 های هنری و ادبیانجمن -919/0** -242/0** 093/0 -209/0** 081/0 913/0**

**919/0 046/0 **223/0- 096/0- **806/0- **933/0- 
ورزشی و  یهاباشگاه

 تفریحی

**288/0 092/0 **269/0- 036/0- **229/0- **982/0- 
های ها و انجمناتحادی 

 ایصنفی و حرف 
 های اسلامیانجمن -083/0 -943/0** -232/0** -008/0 - 943/0**

**931/0 091/0- **911/0- 068/0 **210/0- **938/0- 
ها، احزاب و تشکل

 های سیاسیگروه

 های علمیانجمن -933/0** -283/0** 096/0 -988/0** 063/0 903/0*

**231/0 - 042/0- **968/0- 042/0- *906/0 
های مذهبی هفتگی هیئت

 یا ماهان 
 فعالیت در پایگاه بتیج 034/0 -986/0** 248/0** 038/0 - 268/0**
 فرهنگی هنری یهاکانون -013/0 -233/0** 930/0** -092/0 -032/0 220/0**

*229/0 029/0 **923/0- 029/0 **238/0- **931/0- 
فرهنگ و  یهاخان 

 فرهنگترا
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 مشارکت انتخاباتی
آرای 

 باطله

 داریدین

 فردی

 داریدین

 جمعی

باور به 

حضور 

 خداوند

داشتن 

 مرجع تقلید
 

**943/0 066/0- **916/0- **986/0 **938/0- **936/0- 
های و گروه هایاریشورا

 یامحل 

**208/0 **961/0 **229/0- **936/0- **283/0- **220/0- 
الحتن  قرض یهاصندوق

 دوستی یا خانوادگی

**983/0 *301/0 **983/0- 031/0 **200/0- **961/0- 
نهاد های مردمسازمان

 (ها)سمن

 09/0سطح  در معنادار**  03/0سطح  در معنادار*

 

در دو متورد کت   جزبت ) 99ذکرشده در جتدول مورد  93با انجام تحلیل عاملی، از میان 

وان کلی عضتویت در را با عن هاآن توانمیک   شد( دو عامل استخراج میدهیمتوضیح  ادام 

، هتای متذهبیهیئت، ایهای صنفی و حرف ها و انجمناتحادی مورد:  6) 9یمذهباجتماعات 

، هاتشتکلمورد( نام نهاد. دو مورد  1سایر ) یرمذهبیغی اسلامی( و هاانجمنو  پایگاه بتیج

 کیتچیهتروی  الحتن  دوستی یا خانوادگیقرض یهاصندوقسیاسی و  هایگروهاحزاب و 

                                                            
ها گیری مذهبی اتحادی تأثیر متتقیم چهار معرف فوق با مشارکت انتخاباتی و جهت برایاست ک  با ملاحظ   شایان ذکر. 9

ب   توج های زیر در یک عامل با ها در یک عامل هتتیم. تجمیع معرفای، مجاز ب  تجمیع آنهای صنفی و حرف و انجمن

های ها و انجمنآلفای کرونباخ و تحلیل عاملی انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای چهار معرف عضویت در اتحادی 

است. با تحلیل  342/0مذهبی هفتگی یا ماهان  و فعالیت در پایگاه بتیج،  هایهای اسلامی، هیئتای، انجمنصنفی و حرف 

ها، یک عامل استخراج شد ک  نام آن را عضویت در اجتماعات مذهبی نامیدم. بار هر معرف روی عامل عاملی از بین گوی 

 قرار زیر است. ب 

 های ناهمنوایی اجتماعیتحلیل عاملی گوی  -92جدول 
 ها(ها )معرفگوی  بار عاملی اخآلفای کرونب

348/0 

 ایهای صنفی و حرف ها و انجمناتحادی  390/0
 های اسلامیانجمن 384/0
 های مذهبی هفتگی یا ماهان هیئت 393/0
 فعالیت در پایگاه بتیج 381/0
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 . بررستی تحلیتل رگرستیون مشتارکت انتخابتاتی نشتان داد کت  از میتانشدبار ن هاعاملاز 

، شرکت در نمتاز جماعتت، شترکت در نمتاز گرفتنروزه)اقام  نماز،  داریدینی هاشاخص

جمع  و پرداخت خمس، باور ب  حضور خداوند، داشتتن مرجتع تقلیتد، نحتوه برختورد بتا 

در اجتماعات متذهبی(، تنهتا دو شتاخص عضتویت در ی اجتماعی و عضویت هاییناهمنوا

 قراربت اجتماعات مذهبی و باور ب  حضور خداوند در معادل  رگرسیون باقی ماندند. معادلت  

 زیر است:

مشارکت انتخاباتی زانیم )عضویت در اجتماعات مذهبی(  06242+ 33.36 =  )باور ب   0.902 +

 حضور خداوند(

بودن متتقلوابتت  و در مورد جایگاه متغیرها  است ک  یضروربرای انجام تحلیل متیر، 

بت  دستت آمتد.  ضرایب بتاها ،مشارکت انتخاباتی بودنبا وابتت . شودتعری  بار دیگر  هاآن

عنوان بت  ،)عضتویت در اجتماعتات متذهبی( را داشت (βبیشترین بتا ) سسس متغیری را ک 

داشت؛ یعنتی  زیاد (β) یبتاتغیر دیگری ک  را برای ممتغیر وابتت  انتخاب کردیم و این کار 

 .زیر ب  دست آمد هایدرنهایت، متیرک   باور ب  حضور خداوند نیز انجام دادیم

+ 809/0  44692 = عضویت در اجتماعات مذهبی + )اقام  نماز( 933/0شرکت در نماز جماعت()  

ی(هاییناهمنوا)برخورد با  -  211/0  

16/39 =باور ب  حضورخدواند  – 263/0 +  381/0+ )اقام  نماز(  934/0داشتن مرجع تقلید( ) 

 )گرفتن روزه(

مدل تحلیل متیر زیتر را  میتوانیمی یک متغیره و دومتغیره هالیتحلب   توج بنابراین با 

 .کنیمبرای مشارکت انتخاباتی ترسیم 
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 اقام  نماز -06211   

 06242 
عضویت در اجتماعات 

 مذهبی
06933 

 نماز جماعت شرکت در

   06809 
ی هاییناهمنوابرخورد با 

 اجتماعی

     مشارکت انتخاباتی

 میزان روزه گرفتن -06263  06902 

 میزان اقام  نماز 06381 باور ب  حضور خداوند  

 میزان داشتن مرجع تقلید 06934   

 ثیرگذاری عوامل بر مشارکت انتخاباتیأتحلیل مسیر ت  -6شکل 

 

ی انتخابتاتبتر مشتارکت  داریدیتنی هاشتاخصغیرمتتتقیم  ریتأثک   دهدیمل نشان مد

 عبتارت بت  کنیم؛رابط  بین این دو را رد  نبودنیتت ک  بخواهیم در این زمین  فرضی   قدرآن

 شتاخصو  242/0 دیگر، با احتتاب تأثیرگذاری عضویت در اجتماعات مذهبی بتا ضتریب

 ریتتأثبا  درمجموع، 902/0 رکت انتخاباتی با ضریب همبتتگیباور ب  حضور خداوند بر مشا

 تتأثیراستت کت   شتدنیذکرک  در حتد متوستط استت.  شودیم (242/0* 902/0*  846/0

 توانمیبر مشارکت انتخاباتی در حد بتیار ناچیز است ک   داریدینی هاشاخصغیرمتتقیم 

تأثیر متتقیم بر مشتارکت انتخابتاتی  یداردینگفت،  توانمیآن را نادیده بگیریم. درمجموع 

در متدل نهتایی ) یدر اجتماعات مذهب تیعضو زانیمندارد و تنها باور ب  حضور خداوند و 

رابطت  بتین میتزان  2شتکل دارنتد.  ریتتأثبر مشارکت دینی  کمیند( در حد بتیار ندباقی ما

 9814 اتی در ستالمشارکت انتخاب  و عضویت در اجتماعات مذهبی و میزان باور با خداوند

 دهد.تر نشان میرا روشن
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 یو مشارکت انتخابات عضویت در اجتماعات مذهبی و میزان باور با خداوند زانیم یعیتوز میرست -2 شکل

 6931 سالدر 
 

 بحث و بررسی. 5. ۴

مهتم و اساستی بتر متتتقیم،  ریتأث داریدین دهدیمنشان  هالیتحلاز  آمدهدستب تایج ن

متضتاد و  9ی پووهش معمارهاافت تخاباتی در سطح شهرستان ندارد. این نتایج با یمشارکت ان

تحقیق معمار دارد. برای این  در مقایت  بامتباین است. ما معتقدیم ک  یافت  ما وثاقت بیشتری 

ی تحقیق وی را نشان دهتیم. هابیآسامر ضروری است تا ضمن معرفی نتایج تحقیق معمار، 

نحو  و ب  ییتنهاها ب بودن شهرستان میزان دینی نظر از نوع مذهب،رفصمعمار مدعی است 

 دهتدیرا توضیح م هاآنرصد از واریانس میزان مشارکت انتخاباتی د 60معناداری نزدیک ب  

                                                            
( و حیدرآبادی و 9830ضی )(، ر9843زاده )آمده تحقیق با نتایج تحقیقات سراجدستذکر است نتایج ب شایان  .9

آبادی استان و سطح تحلیل ( ناسازگار است. با توج  ب  اینک  سطح تحلیل رضی و حیدرآبادی و صالح9811آبادی )صالح

زاده با عط  ب  اینک  در سطح شهرستان کنیم. تحقیق سراجما شهرستان است، از تحلیل و بررسی بیشتر آن دو پرهیز می

 ( و در9848بودن )انتخابات قبل از شهرستان(، قدیمی 30) شدههای بررسیودن شهرستانبدوددلیل محاست، ولی ب 

 های آن، قابل نقد و بررسی بیشتر نیتت.دسترس نبودن داده
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معمتار، ) استتآن در تبیین این فرایند سیاسی مهتم  قدرتمند نتبتاًک  حاکی از نقش و تأثیر 

ک  متتخرج از رسال  دکترای وی  شده استمعمار ارائ   مقال ر (. این ادعا د233 ، ص.9814

را گتزار  و  223/0 ( خویش ضریب متتیرمنتشرشده. وی در رسال  و کتاب )رسال  9است

. محقق برای دهدیماز واریانس است، ارائ   2درصد 60در مقال  ضریب دیگری را ک  برابر با 

تبدیل  60/0 را ب  833/0 ، رقمکندیی نمابزر را بر مشارکت انتخاباتی  داریدین تأثیراینک  

ک  در اصل تحقیتق )رستال ( و کتتاب، درحالی؛ است کردهاستفاده  نتبتاً قدرتمندو از کلم  

، معمتار؛ 238 ، ص.9833، معمتارنتدارد )ر مشتارکت انتخابتاتی بقدرتمندی  تأثیر داریدین

 لگریتعدعنوان متغیر را ب  داریدین تأثیر. معمار در رسال  و کتاب خویش 8(216 ، ص.9819

( و 239 ، ص.9819، معمتارمتوستط )حجتم هبقت   تتأثیرو مدعی است کت   برده کار ب نیز 

بتا بتازخوانی نتتایج  .جامع  استت بودنینید( منوب ب  233 ، ص.9819معمار، ) ینیشهرنش

  و مشارکت جامع بودنینیدی شاخص ریگاندازهی و سازشاخصب   توانمیپووهش معمار، 

ی تحقیتق وی را مختدو  ریگانتدازهکت  اعتبتار و روایتی  کتردانتخاباتی وی نقدهای وارد 

وی را  هتایدادهچنین نقدی نکات دیگری نیز وجود دارد ک  اعتبار و روایی  باوجود. کندیم

 اند از:ک  عبارت دهدیم در مظان شک و شبه  قرار

                                                            
نظر از بودن، صرفدریافتیم ک  میزان دینی :در قالب کتاب منتشر شد مدعی است 9819. وی در رسال  خویش ک  در سال 9

البت  مقدار این ضریب، ؛ (06223ها دارد )با ضریب متیر= دهی شهرستانثیر متتقیم و معناداری در میزان رأینوع مذهب، تأ

 بر، تأثیر قدرتمندی شدهها در مقطع مطالع بودن شهرستاندهد ک  برخلاف تصور رایج و انتظار اولی ، میزان دینینشان می

اگر مقدار این ضریب را با ضریب تأثیر بازتوزیع منابع، مقایت  کنیم )با ضریب  ویوهب  ؛ها نداردمیزان مشارکت انتخاباتی آن

رفع فقر و فلاکت،  برای، اعمال عدالت توزیعی و اقدام شدهمطالع رسیم ک  در مقطع ب  این استنباب می ،(641/0متیر= 

، 9819، معمارکننده داشت  است )یر تقویتها، تأثبودن، در میزان مشارکت انتخاباتی شهرستانبیش از دو برابر عامل دینی

 (.216 ص.

، 9819، معماراست ) 833/0( باشد ک  برابر یا rیا  Rدرصد محتمل است همان ضریب همبتتگی پیرسون ) 60. این 2

 (.233 ، ص.9814، معمار ؛231و  263، 236 صص

 نیتت. 06223ثری از تحلیل متیر و رقم ( ا9814) است ک  در مقال  شایان ذکر. عین جمل  رسال  و کتاب وی است. 8
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، بیشتر جنب  عینی، ردیگیمدر نظر  جامع  بودنینیداوصاف و خصوصیاتی ک  وی برای  

، 9814معمتار، ) ینهتادو  ستاختاری مثل در معنای عامیان ( و ب  زبان ) یساختارمکانی و 

، نتتبت امتاکن زیتارتیافتراد نتدارد.  داریدیتن( دارد ک  پیوند متناظر و وثیقی با 243 ص.

برای سنجش بعتد شتعایر  یعنوان شاخصی دیگرشهرستان، ب  عبادتی ب  جمعیتو مناسبتی 

شاید  هامعرفدینی، همگی اموری مکانی هتتند ک  خارج از افراد حضور دارند. این ابعاد و 

افتراد جامعت  را  داریدیتنامتا کمتتر جنبت  ذهنیتت و  ،باشتند تأثیرگتذارفترد  داریدیندر 

بیشتتر  نیز برای ستنجش مشتارکت دینتی سالان  مذهبی کردن یهزو میزان اوقاف . سنجندیم

 (.220-293 ، صص.981معمار، ) ینید صرفاًجنب  اقتصادی و امنیتی دارد تا 

مشتکلات ختاص ختود، متورد  ملاحظ با  معماراز سوی بودن جامع  یدیننحوه سنجش 

 است، اعتبار و روایی آن را ارائ  نداده معماراجماع محققان نیتت و با توج  با این نکت  ک  

 ستازه ستنجش بترای محقتقفروبرد. و مقال  را ب  مرز نیتتی کتاب  هایتواند اعتبار دادهمی

 یکتدیگر بتا دینی و شعائر دینتی را مشارکت های استانداردشدهدینی سازه اعمال دوم مرتب 

میزان دینی بودن جامع  را با استفاده از ترکیب  ،سوم مرتب  سازه نیز تیدرنهاو  کندمی ترکیب

، صتص. 9810معمتار، ) کنتدمی گیریاندازه دین و اعمال دینهای استانداردشده اعلام سازه

صتورت چگونت  استت؛ هرچنتد ب  هاآننحوه ترکیب  اولاً ک  (. محقق مشخص 293 -294

ولتی رفتع ابهتام  ،(269 ،9810معمار، )د دهیممصداقی درباره یزد و مشهد توضیحاتی ارائ  

فنی رو  تحقق، آیا درست/ کارا و یا ب  لحا   هاآنمشخص نیتت ک  ترکیب  اًیثان ؛کندینم

 ت؟سنادرست/ ناکارا

شتده های استتفادهو شتاخصاستت شده  ئ تحقیق معمار در سطح سیتتمی ارا هایداده

بعتد  ک ( است 248 ، ص.9814)معمار،  (9836-9843سال  ) 94برای یک دوره  وی توسط

ها در هتول شهرستتان ودنبینیدگیرد. فرض اساسی محقق این است ک  بر نمی زمانی را در

سال  یکتان است؛ امری کت  پتذیر  آن ستخت و دشتوار استت. دلایتل انتختاب  94زمان 

 یجمهتوری انتخابات ریاست هادوره( 9836نهم )( و 9834هفتم )(، 9843پنجم )ی هادوره
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چترا محقتق ایتن ست  دوره را  کت  متتدل و مشخص نیتتتنیز ( 246، ص. 9814معمار، )

ب   توج با  .کندمیی ششم و هشتم را حذف هادورهتجمیع و  هم بارا  هاآنو کرده  انتخاب

و حذف برخی  هادادهمتغیر جدید(، تجمیع ) 9متتقلو  مثثرعنوان عامل تأثیرگذاری دوره ب 

باید براستاس  هم بای انتخاباتی هادورهی انتخاباتی متتدل نیتت؛ بنابراین تجمیع هادورهاز 

بر میزان مشارکت انتخاباتی، انتخاباتی دوره  تأثیربر علاوهعقول انجام گیرد.معیار و استدلالی م

 برحتتبو میتزان مشتارکت انتخابتاتی  داریدیتنی هامثلفت ما مدعی هتتیم ک  رابط  بین 

 داریدینی انتخاباتی متفاوت است. لازم ب  ذکر است رابط  هادورهو  بودنیمرز، بودنیقوم

و  هتادورهو دارای ترکیتب قتومی،  بتودنیمترزعوامل )این  برحتببا مشارکت انتخاباتی 

عنوان نمونت  رابطت  میتزان شترکت در نمتاز جماعتت و میتزان بت  ؛( متفاوت استهااستان

غیرمترزی متتتقیم استت.  هایاستتانمرزی معکوس و در  هایاستانمشارکت انتخاباتی در 

کنتد. در دوره ه انتخابات نیز تغییر میو مشارکت انتخاباتی برحتب دور داریدینرابط  بین 

( رابط  متتقیمی بین میتزان شترکت در نمتاز جمعت  و 9830سال ) هشتم ریاست جمهوری

( 9833ستال ) کت  در دوره دهتم ریاستت جمهتوریمشارکت انتخاباتی وجود دارد؛ درحالی

)  داردی وجتود نتارابط و در دوره یازدهم ریاست جمهوری چنین  هاآنرابط  معکوس بین 

بنابراین اگر تحلیل ما در سطح استانی پذیرفت  ؛ (263 ، ص.9811، یآبادصالححیدرآبادی و 

و بر  شودمی( ستت 9836نهم )( و 9834هفتم )(، 9843پنجم )ی هادورهبنای تجمیع  ،شود

ذکتر ایتن نکتت  اهمیتت دارد کت   .ردیگیماین اساس اعتبار نتایج در مرز شک و تردید قرار 

گام اساسی در علم و رو  تحقیق حاوی مزایای زیادی است ک  بت   عنوانب ی سازشاخص

و معتایبی استت کت  از  هابیآستاما ایتن فتن دارای  ،نیتتنیاز ذکر اهمیت و ضرورت آن 

                                                            
گان  انتخابات ریاست جمهوری، های دوازده( در سطح استانی، با تحلیل عاملی دوره9811آبادی ). حیدرآبادی و صالح9

های اول تا هفتم روی های هشتم تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری روی یک عامل و دورهدهند ک  دورهنشان می

ها وجود ها و میزان مشارکت انتخاباتی در برخی از استانشوند. در این تحلیل، رابط  معکوسی بین دورهار میب عامل دیگر

 (.263 ، ص.9811آبادی، یابد )حیدرآبادی و صالحها، مشارکت انتخاباتی کاهش میدارد و با افزایش دوره
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استفاده  هاتیفیک کردنیکمک  برای  یسازشاخص. دیآیمو اهلاعات ب  دست  هادادهتجمیع 

و در هتی فراینتد تبتدیل و تبتدل  یابنتد ب  اعداد تقلیل هادهیپدک   شودیم، موجب شودیم

ی تحلیتل هاکیتکن ل یوسب  هادادهاز بین برود. سازه ترکیبی ک  از تجمیع  هادادهمقداری از 

ی هاچالت در  هتاداده، موجتب دفتن دیآیم( و ... ب  دست Taxonomy) یتاکتونومعاملی، 

سال  در یک شاخص، ایتن نتیجت  ناموجت   94های اده. از این منظر، تجمیع دشودیمتحلیلی 

 .9)از جانب نگارنده فعلی مقال ( را ب  بار آورده است

 2(Bias)ماهیت تورشی و کجی بتودن دلیل متفاوت تحقیق معمار ب  علل نتایجبخشی از  

 یهایشهرستتان ایشتانبررستی تحلیل و ، در . ب  نظر ما( استها)نمون  شدهی مطالع هامورد

رابطت  متتتقیمی بتا میتزان مشتارکت  داریدین، هاآنک  در بیشتر  اندشدهتحلیل و نتخاب ا

 223و مشتارکت انتخابتاتی در  داریدیتنکت  رابطت   دهندیمنشان  هالیتحلانتخاباتی دارد. 

درصتتد  3/32 شهرستتان معکتتوس استت. در عبتارت آمتاری، 209شهرستتان متتتقیم و در 

کت  در درصد دارای رابط  معکوس هتتند؛ درحالی 2/63 تقیم وها دارای رابط  متشهرستان

و مشتارکت انتخابتاتی متتتقیم  بتودنینیدرابط   هاشهرستاندرصد  3/31 ، درتحلیل معمار

                                                            
 yو  x1اعتباری آن را نشان دهیم. اگر بین متغیر ضی بیتوانیم با مثال فرگون  تجمیع، میدادن آسیب این. برای نشان9

 ،باشد y ،40/0و  x2معنادار باشد و همچنین ضریب همبتتگی معناداری بین   000/0در سطح  40/0ضریب همبتتگی 

هرچ  باشد، کاذب است. در تفتیر این امر ک   yگردد( و حاصل می x2و  x1)ک  از تجمیع  xضریب همبتتگی بین 

 x2و  x1های مربوب ب  ؛ زیرا دادهکردبودن را بر سازه ترکیبی و تجمیعی حمل توان کاذبمی ،کاذب کدام استرابط  

ن   شود،بودن همبتتگی در پرتو عقلانیتی استنباب میولی داده تجمیعی ساختگی است. کاذب، واقعیت است با مطابق

 ای.بودن سازهصرف ساختگیب 

جای ها، ب پذیری یافت ای و افزایش قابلیت تعمیمع  وی با هدف پرهیز از تور  نمون . محقق مدعی است ک  مطال2

های شهرستان هم جامع  آماری تحقیق، بنابراین  کند؛را بیشین   شدهها سروکار دارد تا موارد بررسیها، با جمعیتنمون 

شدۀ (؛ بنابراین موارد مطالع 943 ، ص.9819، رمعماشهرستان است ) 931ها است ک  تعداد آن 9843موجود کشور در سال 

ها در (. محقق همچنین مدعی است مطالع  شهرستان243 ، ص.9819، معمارگیری است )شماری و بدون نمون ی تمامو

تواند تاحدود زیادی تضمین کند ک  اعوجاج زمانی، می ەدورگیری از خصایص شهرستان در کل زمانی و معدل زۀیک با

 (.944 ، ص.9819، معمارنواحی مختل ، ب  حداقل برسد ) ەمحدودتغییر ناشی از 
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 34درصتتد رابطتت  فتتوق، معکتتوس استتت ) 2/60 ( و درشهرستتتان 931شهرستتتان از  998)

 31هرستان با رابطت  متتتقیم و ش 900اگر  ،. در تحقیق معمار(شهرستان 931از  هاشهرستان

دارای کجی  ایشانشده جامع  بررسی، شدندیم، انتخاب و تحلیل شهرستان با رابط  معکوس

کت  بیشتتر  انتدافتادههای دیگر، در تور پووهش معمار شهرستان عبارت ب  ؛شدینمو تور  

توج  است کت  ایتن  شایانبودن جامع  است. ی و دینیدهیرأدارای رابط  متتقیم بین  هاآن

 ی انجام داده است.شمارتمامآسیب بر محقق وارد نیتت؛ زیرا محقق 

 
 انتخاباتی و مشارکت داریدینهای کشور برحسب نوع رابطه توزیع شهرستان -69جدول 

 تحقیق کنونی تحقیق معمار 
 ددرص تعداد شهرستان درصد تعداد شهرستان و مشارکت انتخاباتی داریدیننوع رابطه 

 3263 223 3163 998 ) مثبت( رابط  متتقیم
 6362 209 6062 34 ) منفی( رابط  معکوس
 900 624 900 931 جمع

 

بتر  شتود؛ارائ  می 8 شکلتصویری نمایش دهیم،  صورتب مطالب خود را اگر بخواهیم 

ع و مشارکت انتخاباتی بت  دو نتو داریدیننوع رابط   برحتبکشور  هایشهرستان این مبنا

نتخابتاتی و مشارکت ا داریدین نیب هاآنک  در  یهایشهرستان. 9: شوندیمشهرستان تقتیم 

و مشارکت انتخابتاتی  داریدین نیب هاآنک  در  هایشهرستان. 2رابط  متتقیم وجود دارد و

معمتار  شتده توستطقیتتحق هایشهرستتانرابط  معکوس وجود دارد. براساس این تعری ، 

بیشتر مراکز  ک نیانکت  جالب راست )تا نمودار سمت  اندشدهچپ انتخاب  رنمودابیشتر از 

جمعی  داریدینشوند )یمبزر  در پایین نمودار سمت چپ دیده  هایشهرستانها و استان

تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز، رشت، سنندج،  لیقبپایین و مشارکت انتخاباتی پایین(؛ از 

 ، زنجان، همدان، قم، اراک، ایلام، بویراحمد و...(.آبادخرم گرگان، اصفهان، سمنان، بوشهر،
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ها رابطه که در آن هایشهرستانبین  داریدینترسیم توزیعی رابطه بین مشارکت انتخاباتی و  -9شکل 

 مستقیم و معکوسی وجود دارد

 

و اساستی بتر  مهتم تأثیر داریدینی وارد بر تحلیل معمار، معتقدیم ک  هابیآس راساسب

بر نتایج انتخابتات و  داریدین نداشتنتأثیراما این سخن ب  معنای  ،مشارکت انتخاباتی ندارد

، بیشتتر دهدیمنشان  96همچنان ک  جدول  ،داریدین یهاشاخصترجیح انتخاباتی نیتت. 

 دارند. تأثیردر ترجیح انتخاباتی  ،باشند مثثردر مشارکت انتخاباتی  آنک از 
 

 (6931) یانتخابات و میزان آرای نامزدهای داریدین هایشاخصضریب همبستگی بین  -6۴جدول 

 داریدینشاخص  طبایهاشم میرسلیم رئیسی روحانی

 داشتن مرجع تقلید -038/0 -038/0 -899/0** -213/0**

 اقام  نماز -034/0 -034/0 240/0** -231/0**

 نگرفتروزه -030/0 -030/0 292/0** -290/0**

 شرکت در نماز جماعت -242/0** -242/0** -043/0 -033/0

 شرکت در نماز جمِع  -839/0** -839/0** -018/0 902/0*
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 داریدینشاخص  طبایهاشم میرسلیم رئیسی روحانی

 پرداخت خمس -984/0** -984/0** -036/0 014/0*

 یفرد داریدین -033/0 -036/0 263/0** -263/0**

 یجمع داریدین -893/0** -893/0** -096/0 026/0

 09/0 ** معنادار در سطح 03/0طح*معنادار در س

 

ضریب همبتتگی مرتب  صفر بین داشتن مرجع تقلید و میزان آرای رئیتی متتتقیم و در 

کشتور میتزان آرای  هایشهرستانحد متوسط است و با افزایش افراد دارای مرجع تقلید در 

عکتوس و در . رابط  بین داشتن مرجع تقلید و میتزان آرای روحتانی مابدییمرئیتی افزایش 

کشتور میتزان آرای  هایشهرستانحد متوسط است و با افزایش افراد دارای مرجع تقلید در 

 .ابدییمروحانی کاهش 

و میزان آرای روحانی وجود دارد و  گرفتنروزهو  نمازخواندنرابط  معکوسی بین میزان 

میزان آرای روحانی های کشور از در سطح شهرستان گرفتنروزهو  نمازاقام با افزایش میزان 

و میتزان آرای  گترفتنروزهو  نمازخوانتدن. همچنین رابط  متتقیم بین میتزان شودیمکاست  

های کشور بر آرای در سطح شهرستان گرفتنروزهو  نمازاقام رئیتی وجود دارد و با افزایش 

ت، یعنی شترکت در نمتاز جماعت داریدین. تأثیر کاهنده س  شاخص شودیمرئیتی افزوده 

و میرستلیم(  هبتای)هاشم یرأشرکت در نماز جمع  و پرداخت خمس بر آرای دو نامزد کم 

شرکت در نماز جماعت، شرکت در نماز جمع  و پرداخت ها )شاخصک  این  دهدیمنشان 

 تتأثیر گترفتنروزهو  نمازاقامت خمس( در انتخابات ریاست جمهوری نتبت ب  دو شاخص 

روحتانی و  در مقایت  بتا هبایهاشماست ک  دو نامزد میرسلیم و توج  شایان کمتری دارند. 

رئیتی نامزدهای غیرمطرح در انتخابات ریاست جمهتوری بودنتد و ایتن دو نتامزد تنهتا دو 
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درصد( ریاست جمهوری  33آرای )درصد آرای ریاست جمهوری را کتب کردند. بیشترین 

 بود.متعلق درصد ب  رئیتی  83ب  روحانی و 

یعنتی شترکت در نمتاز جمعت  و پرداختت  داریدیتنایشی و ناچیز دو شاخص زاف تأثیر

دو شتاخص اصتلی  برخلتافک  ایتن دو شتاخص  دهدیمخمس بر آرای روحانی نیز نشان 

کاهنتده و در حتد متوستط(  تأثیرهر دو با ) گرفتنروزهیعنی میزان نمازخواندن و  داریدین

 هایشتاخصر پیچیدگی تأثیرات و اثرات متباین مثبتی بر آرای روحانی دارند ک  نشانگ تأثیر

چ  در شکل فردی و  داریدینک   دهدیمبر ترجیح انتخاباتی است. ضرایب نشان  داریدین

فردی همبتتگی بیشتری  داریدینچ  در شکل جمعی تأثیر مهمی بر ترجیح انتخاباتی دارد. 

همبتتتگی معکتوس و در )همبتتگی متتقیم و در حد متوسط( و روحتانی رئیتی )با آرای 

 داریدیتنتوج  این است ک  همبتتتگی درخور جمعی. نکت   داریدینحد متوسط( دارد تا 

 فردی است. داریدینجمعی با آرای رئیتی و روحانی در جهت متباینی با 

 یریگجهینت. 5

 نشتدنو تبیتین نشدنب  اهمیت نهاد دین و نظام سیاسی دینی در ایران و بررسی توج با 

وستیل  محققتان، اعوجاجتات دین در ایران ب  ل یوسب مشارکت انتخاباتی در سطح سیتتمی 

دیتن و  تتأثیرسکولاریتتم( و اغتشاشتات تجربتی دربتاره جامعت  )نظری مربوب ب  دین در 

در متون غالب خارجی و کمبتود مطالعتات مشتخص و موثتق دربتاره  دهیرأیبر  داریدین

و مشتارکت  داریدیتنایتن مطالعت  رابطت   ،در داخل ایترانو مشارکت انتخاباتی  داریدین

ی ست  هاافتت در این زمین ، مقال  با نقد ی .کندیمبررسی های ایران در شهرستانرا انتخاباتی 

در  گرفتت انجامی هتا)پووهش (9819) معمتار( و 9836) یرضت(، 9843زاده )ستراج تحقیق

در برابتر نقتدها  هتاپووهشک  نتایج ایتن  سطح سیتتمیک و مطابق با سطح مقال ( نشان داد

نتایج تحقیق معمار و رضی را  توانمی ییهابیآسچنین  باوجودهتتند.  ریپذبیآس شدهوارد

نتتبتاً  پتووهش )تتأثیری منتقتل کترد کت  هتتت  اصتلی یوسوسمتو نقدها را ب   کردحفظ 
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بتر  داریدیتن تأثیرک  و چنین بنویتیم  شودبر مشارکت انتخاباتی( حفظ  داریدینقدرتمند 

فقط و فقط  تأثیر(، ولی این 233، ص. 9814معمار، قدرتمند است ) نتبتاًمشارکت انتخاباتی 

ستنجش نتوع از همتین بتا در همین تحقیق و با همین تعداد نمونت  و بتا همتین ترکیتب و 

ز اای نشتان  توجیهتات، گونت نیاو مشارکت انتخاباتی و... جاری و ساری استت.  داریدین

در را  پووهشگر بتواند تحقیق و نتایج آناست تا  تحقیقسازی قراین متناقض از حوزه خارج

ترین وظیف  محقق آن است مبطلتات بتالقوه و بالفعتل . در این مهم، مهمکندهر شکلی تأیید 

توجیهتات،  گونت نیا ،. از نظتر روشتیکنتدب  نحوی از انحاء توضتیح یتا توجیت   را تحقیق

استت کت  یکتی از انتواع  (Ad Hoc) 9ایدورانی، برای ختود یتا تبصتره اصلاحات موضعی،

دفاع بدترین شیوه برای  ( است ک 43 ، ص.9834، زادهرجب) اعتباریبی هانییتب شدهشناخت 

 .است و نجات یک تحقیق

هم در سطح شهرستان )معمار، نوع مذهب این نتیج  رسیده بودند ک    ات پیشین بتحقیق

بتر مشتارکت انتخابتاتی ( 9830، 9836( و هم در سطح استان )رضتی، 9814، 9819، 9831

و کنتترل دو با تعمیتق بیشتتر اما  ،باشدمعتبر  رسدیمبدو امر ب  نظر در امری ک   ؛ثیر داردأت

نوع مذهب  تأثیرتحقیق نشان داد ک   ،(بودنبودن و قومیمرزی) با نوع مذهب پو هممتغیر 

شهرستتان  بتودنیقومشهرستان قرار دارد و این  بودنیقوم ثیرتأبر مشارکت انتخاباتی تحت

ب  عبتارت ؛ ن  نوع مذهب ،است ک  موجب افزایش و کاهش میزان مشارکت انتخاباتی است

 هاشهرستتان بودنیرقومیغو  بودنیقوم شود،یم، آنچ  موجب تفاوت در میزان آرا ترروشن

مهتم و  تتأثیر داریدیتنچنین نشان داد ک  است، ن  سنی و شیع  بودن شهرستان. تحقیق هم

                                                            
وتعدیل ای ترجم  نموده است. برخی از دانشمندان جرحسعید زیباکلام در کتاب چیتتی علم این اصطلاح را ب  تبصره .9

نامند ای میی یا تبصرهکنند و چنین اصلاح و توجیهی را اصلاح موضعهایی بر آن رد مینظری  را با اضاف  کردن تبصره

کند؛ استدلال دورانی یا ( ک  پوپر ب  آن اشاره میAd Hocها )تبیین یا استدلال گون  تبیین(. ب  این93: 9836)چارلمرز، 

کل تحقیق و پووهش رود؛ ب کار می(. ما این مفهوم را ک  برای نظری  و تبیین ب 993: 9840پور، گویند )رفیعای هم میدایره

 میم دادیم. اساس چنین تعمیمی بجا و درست است. تع
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بتر نتتایج  داریدیتن نداشتنتأثیراما این سخن ب  معنای  ،اساسی بر مشارکت انتخاباتی ندارد

بتر مشتارکت  آنکت ، بیشتتر از داریدیتن یهاشتاخصانتخابات و ترجیح انتخاباتی نیتت. 

دیتن از هریتق ، ها یتنظرنظتر دارنتد. از م تتأثیرتترجیح انتخابتاتی  بر ،باشند مثثرانتخاباتی 

و نظری   هاشکافنظری  ، فرهنگی یهاجنگ)عضویت در اجتماعات مذهبی( و  یسازاجتماع

 .گذاردیمن  مشارکت انتخاباتی اثر  انتخاباتی،ترجیح بر مذهبی –قومی
 

 نامهکتاب

 ی(. بررس9812) .ز ،ینقدعلیصادق، و ک. ،یبرزگر قاض ،. ر.م ،یرهبر قاض ،.ج. زاده، سجمع امام .9

 یفصتلنام  علمت(. زیدانشگاه تبر انیدانشجو ی)مطالع  مورد یداری و رفتار انتخاباتدین انیرابط  م
 .66-23 ،(8)3قدرت نرم،  یپووهش

 .ریتهران: کو )م. وتر، مترجم(. یصنعت شرفت یدر جامع  پ یتحول فرهنگ(. 9838) ر. نگلهارت،یا .2

 ، متترجم(.احمتدی)ی.  ازی، تغییر فرهنگتی و دموکراستینوس (.9831) ک. ولزل، ر.؛اینگلهارت،  .8

 .تهران: کویر

 ، مترجم(.زیباکلام)س.  شناسی فلتفیچیتتی علم: درآمدی بر مکاتب علم(. 9836) ف. آ.چالمرز،  .6

 .تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

)مطالعت  متوردی داری و مشارکت انتخاباتی در ایران دین(. 9811)ی، ا. آبادصالح ، وحیدرآبادی، ا. .3

-244  ،23 ،دو فصلنام  علم دین و ارتباهات(. 9811 تا 9830های سال یجمهوراستیر انتخابات

221. 

 .انتشارات سرو  :تهران .های رفتار انتخاباتی در ایران: الگوها و نظر(. 9833) ع.دارابی،  .4

پیمتایش (. 9814) ندانشتگاه تهترا با همکاری های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدفتر هرح .3
ناشر: پووهشگاه فرهنگ، تهران: . جلد( 89) وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامع  ایران ملی

 .هنر و ارتباهات

انتشتارات  ست  چتا  وثم :مشهدمترجم(.  ،)ح. بهروان درآمدی بر جامع  (.9832) ی.رابرتتون،  .3

 رضوی.آستان قدس 
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 .33- 44 ،2 ،نمای  پووهشق، (. نقد روشی یک تحقی9834) ا.زاده، رجب .1

مجلت  (. یجمهور استیانتخابات نهم ر ی: )مورد شناسیرفتار انتخابات لی(. تحل9834) م. ،یرضوان .90
 .944 – 961 ،928، معرفت

بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مثثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات شتش (. 9836) رضی، د. .99
دانشتگاه (. نام  منتشرنشتده کارشناستی ارشتدپایان) ابدوره ریاست جمهوری پس از پیروزی انقل

 ، ایران. تربیت مدرس

مشارکت مردم در انتخابات شتش  زانیمثثر بر م یعوامل اجتماع یقیتطب ی(. بررس9830) د. ،یرض .92

 284 - 918، 83و  83،  دانشگاه الزهرا یمجل  علوم انتان .پس از انقلاب یجمهور استیدوره ر

 قتاتیشناخت جامعت  و تحق یهابر رو  یامقدم  :هاکندوکاوها و پنداشت (. 9840) ، ف.پورعیرف .98
 .شرکت سهامی انتشار، تهران: یاجتماع

رابطتت   ی(. بررستت9813)م. ،یختتاک، و س.نتتوربخش،  ،س.ج.زاده، جمعتت مام، ام.ر. ،یقاضتت رهبتتر .96

 ،جیبتت یبتردفصتلنام  مطالعتات راه ک،یتو دموکرات یمشارکت یاسیداری با دو نوع فرهنگ سدین

39(91)، 969 – 943. 

دینی  یریگداری و جهتبررسی اثرات دین(. 9833) ی، م.ر.اسدیبن ، و، ا.نیاعلیوردی، ، م.ا.ریاحی .93

و علوم  اتیدانشکده ادب ی،دو فصلنام  علوم اجتماع ،بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران
 .10-39 ،(2) 3  ی،انتان

)موردمطالعت :  یاستیداری و مشتارکت سدر باب دیتن ی(. پووهش9813) م.روهنده،  ، وب. زارع، .94

 .64 - 28، 3شناسی معاصر،  جامع  یهاپووهششهروندان شهر کرج(. 

های بررسی میزان شرکت مردم در انتخابات بعد از انقلاب در شهرستان(. 9843) ، س.ح.زادهسراج .93
دانشگاه  (.کارشناسی ارشد نام  منتشر نشدهانپای) کشور و رابط  آن با برخی از متغیرهای اجتماعی

 ، ایران. تربیت مدرس

 رانیتاتحلیل میزان مشتارکت انتخابتاتی در انتخابتات ریاستت جمهتوری (. 9819) .ا سرداری، ع. .93

 ، ایران. دانشگاه تربیت مدرس (.کارشناسی ارشد نام  منتشر نشدهپایان) (.9833-9833)

 یهابینتتی کننتتدهستتی دانشتتجویان: ارزیتتابی برختتی از پیش(. مشتتارکت سیا9834) ک. ستتیدامامی، .91

 .32-88 ،(2) 4 ،یپووهشنام  علوم سیاسمشارکت، 
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عوامل مثثر بر مشتارکت شتهروندان در انتخابتات ریاستت  .(9833) ع.عبدالل ، و   ک.،سیدامامی،  .20

 .964 – 901  ،(6) 6 نام  علوم سیاسی،پووهشجمهوری و مجلس: مطالع  موردی شهر تهران، 

(. دلایتتل مشتتارکت در یتتازدهمین دوره انتخابتتات ریاستتت 9816) ر.متتددلو،  ، وک.ستتیدامامی،  .29

پووهشتگاه علتوم شهر خوی، جتتارهای سیاستی معاصتر،  دهندگانرأیجمهوری: مطالع  موردی 
 .61 – 23  ،(4)8انتانی و مطالعات فرهنگی، 

 یداری بتا رفتتار انتخابتاتستطوح دیتنارتبتاب  یتجرب ی(. بررس9831) م. ،یرزائیم ، وم.ر. هالبان، .22

 .43-88 ،(9)6 ،یدانشنام  علوم اجتماع ان،یدانشجو

و توستع   ی(. دیتن، سترمای  اجتمتاع9838) ر. ،معصتومی، و ی. ،احمتدی ،م. ،گنجتی ،م. ،کتابی .28

 .912 – 941، (93)2مجل  پووهشی دانشگاه اصفهان،  .اجتماعی فرهنگی

داری بتر تتأثیر دیتن ی(. بررست9816) ع. ،یخوراستگان یانرب ، وب. ،یزدخواستی ،ز.س. کشاورز، .26

شناستی جامع  ویتنیستالاری دبا تأکید بتر نظتام مردم یشهروندان اصفهان یب  رفتار انتخابات شیگرا
 .60-93، (.24) 2 ،یکاربرد

دهتی بتین شناختی مشارکت انتخاباتی: بررسی تطبیقی میتزان رأیتبیین جامع (. 9833معمار، ر.ا. ) .23
 ، ایران. دانشگاه تربیت مدرس دکتری(. منتشر نشده )رسال ، های ایرانتانشهرس

 .ست  انتشارات امیرکبیرثتهران: م .شناسی مشارکت سیاسیجامع (. 9819) ر.ا.معمار،  .24

متذهب بتر مشتارکت  نتوع و بتودنی نیدرباره تأثیر د یشناختجامع  یپووهش( 9814) ر.ا.معمار،  .23

-238(. 6) 1شناسی نهادهای اجتمتاعی، دو فصلنام  جامع  .نگر لانک لیتحل کی: رانیدر ا یاسیس

238. 

کارشناستی  نام  منتشتر نشتدهپایان) و رفتار انتخاباتی داریدینبررسی رابط  (. 9833) م. ،یرزائیم .23

 ، ایران. دانشگاه تربیت مدرس (.ارشد

و  نیتتشناستتی دجامع  در حتتوزه یا)مطالعتت  یداری و رفتتتار انتخابتتاتدیتتن(. 9812) م. ،یرزائتتیم .21
 .گتتر انیتهران: سبز را ،(یاسیشناسی سجامع 

 در ی: کنتدوکاوجهتان در سیاستت و دین عرفی، و مقدس ؛(9833)ر.  اینگلهارت،، و  . نوریس، .80
 کویر.: تهران. ، مترجم(وتر)م.  جهان غیرمذهبی و مذهبی جوامع

 



 337...                              یهادر شهرستان ياتو مشارکت انتخاب یدارنید                          شمارة دوم   

 

31. Norris, P., & Inglehart, R. (2004), Sacred and secular: Politics and religion 

worldwide. Cambridge: Cambridge University Press. 

 


