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دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یزد
علیرضا جاوری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
(تاریخ دریافت - 95/10/28 :تاریخ پذیرش)96/1/21 :

چکیده
در هر دوره انتخابات ،احتمال حضور سه نوع رأي دهنده وجود دارد :الف) آنهایي که طرفدار یک
حزب یا ی نامزد سیاسي هستند ب) آنهایي که طرفدار نیستند و در انتخابات مختلف نظر خود را عوض
ميکنند و ج) آنهایي که قبال رأي ندادهاند .سؤال اصلي پژوهش حاضر این است که" :آیا بین سکه رکروه
رأيدهنده مذکور و عوامل تصمیمریري آنها ( - 1درریري ذهني  - 2جستجوي اطالعکات  - 3دانکش - 4
وفاداري  - 5اطمینان  - 6رضایت و  - 7ثبات) رابطه معناداري وجود دارد؟" هکد ا ایکن پکژوهش نیکز
"بررسي تاثیر نوع تصمیمریري رأيدهندران بر عوامل تصمیمریري آنان با استفاده ا تکنی هاي با اریابي
و رفتار مصر کنندران است .جامعه آماري این پژوهش  320نفر ا جوانان  18تا  25سال شهر اصفهان
است که به صورت خوشهاي انتخاب شدهاند .نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین متغیرهکاي "درریکري
ذهني"" ،دانش"" ،وفاداري"" ،رضایت" و "ثبات" با سه رروه رأي دهنده فوق رابطه معنادار وجکود دارد
ولي بین دو متغیر "دانش" و "اطمینان" با سه رروه مذکور رابطه معنادار دیده نميشود.
واژگان کلیدی :با اریابي ،جوانان اصفهاني ،رفتار مصر کنندران ،تصمیمریري ،رأي دادن
 ) mabedi@yazd.ac.irنویسنده
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 -1مقدمه
امرو ه رستره با اریابي به اقتصاد محدود نميشود ،بلکه سایر حو ههاي فعالیت انسان را
نیز دربرميریرد که یکي ا آنها حو ه سیاسي ،بویژه قلمرو سیاستگذاري عمومي یا "دولت در
عمل" در نظامهاي دموکراتی

است .ارر در حو ه اقتصاد ،با اریابي به معناي کار کردن با با ار

است که ا طریق فرآیند مبادله به ارضاء نیا ها و خواستههاي بشر پرداخته ميشود (روستا،

ونوس و ابراهیمي ،)7 :1383 ،در این صورت درحو ه سیاست نیز با اریابي سیاسي بدان
معناست که ی حزب یا شخصیت سیاسي بتواند نیا ها و خواستههاي رأيدهندران را بیابد و

آنها را ارضاء کند تا ا این طریق حمایتشان را به دست آورده و به هد خود برسد
)  ،(Marshment, 2004: 255به عالوه درک صحیحي ا عواملي که خواسته و نیا هاي
مصر کنندران را تحت تاثیر قرار ميدهد ،داشته باشد (اردستاني و سعدي ،)20 :1386 ،چون
نتایج آراء بستگي به شناخت خواستهها و نیا هاي رأيدهندران دارد .معموالً سیاستمداران
براي ار یابي عملکرد حزب خود و دستیابي به شرایط مناسبتر در انتخابات آتي ،مایلند

دریابند که رأيدهندران در انتخابات قبلي به چه کسي رأي دادهاند )duhhigg, 2012

; .(O'cass, 2002: 382) (Newman & sheth, 1685: 183تبلیغات سیاسي ،تأیید افراد مشهور،
درریري مشاوران حرفهاي و مدیریت کمپینهاي انتخاباتي ،جمعآوري آراء به وسیله تلفن
همراه ،بخشبندي ،هد رذاري خردهبخشها و  ...همگي برخي ا روشهایي هستند که به
صورت مکرر در با اریابي سیاسي استفاده ميشوند.

مالحظات فوق بیانگر آنند که ارر مطالعه تصمیمریريِ مصر کنندران دلمشغولي مهم
اقتصاددانان است ،پیشبیني رفتار رأيدهندران نیز ذهن سیاستپژوهان را به خود مشغول کرده
است .آنچه که دو نگرش ذکر شده را به یکدیگر پیوند مي ند ،این مفروض کلیدي و مهم
است که "انسان در قلمرو سیاست ،درست مثل حو ه اقتصاد ،عقالني و خردمندانه عمل

ميکند ".تحقیقات مختلف نشان ميدهند که رضایت ،درریري ذهني ،جستجو و پردا ش
اطالعات ،ثبات و وفاداري ویژريهاي مرتبط با تصمیمریري رأيدهندران محسوب ميشوند
) .(O'cass, 2002: 382ارر مشتریان به ی برند تجاري واکنش نشان ميدهند ،رأيدهندران به
شکل مشابهي در قبال ی برند سیاسي عکسالعمل دارند ).(Smith & French 2009: 219
بنابراین ا راه تحلیل معرفت و رفتار مصر کننده ميتوان نحوه تصمیمریري رايدهندران را
نیز پیشبیني کرد ).(Darly, et al., 2010: 112
هد این پژوهش نیز تمرکز بر موضوع فوق است .ا این رو تالش شده است که تأثیر
نوع تصمیمریري رأيدهندران بر عوامل تصمیمریري آنان با استفاده ا تکنی هاي با اریابي
مشخص شود .اهمیت انتخاب این موضوع ا آنجاست که امکان مطالعه سیاستگذاري عمومي،
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بویژه بر اساس "مدل تحلیل استراتژی " و "نگرش انتخاب عمومي" را فراهم ميکند .مطابق
الگوي استراتژی  ،ا ی سو فرد با توجه به خردررایي محدود و منابع قدرتي که در اختیار

دارد ،سعي در رسیدن به اهدا

خود درون نظام ميکند و ا سوي دیگر نظام نیز ميکوشد فرد

را تحت تاثیر قرار دهد .در نتیجه ،رابطه فرد و سیستم دوجانبه و متقابل است نه ی جانبه

ا ررچه میزان اثررذاري یکي بر دیگري یکسان نیست و سیستم در موقعیت بهتري قرار دارد
(وحید .)21 :1383 ،نگرش مذکور نیز امکان پیوند سیاستگذاري عمومي را با علم اقتصاد
فراهم ميکند یرا رأيدهندران شبیه انسان اقتصادي" ،کاالهاي" مختلفِ "بنگاههاي سیاسي"
(احزاب) را با یکدیگر مقایسه کرده و به این یا آن حزب رأي ميدهند (وحید.)58 :1383 ،

بدین ترتیب ،آشکار ميشود که عوامل سیاسي و اقتصادي هر دو در سیاستگذاري عمومي
نقش تعیین کننده دارند و در نتیجه ترکیب متغیرهاي اقتصادي و سیاسي باید مورد توجه قرار
ریرد (هاولت و رامش .)173 :1380،هد این مقاله نشان این واقعیت مهم است .اهمیت دیگر
این مقاله آن است که مورد انتخابي ،مربوط به مطالعه جوانان است.
درست است که تمام اقشار و طبقات جامعه به نوعي بر سیستم اثررذارند و در تعیین و

اجراي سیاستگذاري مشارکتي ،باید همه را مد نظر داشت ،لیکن براي جایگاه و شرایط جوانان
در این مقوله دست کم به دو دلیل باید حساب ویژهاي با کرد .اول آنکه جوانان در مقایسه با
سایر اقشار جامعه ،در هر دورهاي ،پیشتا ان دررروني هستند و شاید اغراق نباشد که امید
جهان در ررو عملکرد آنهاست (الور .)179 - 180 :1373 ،به عالوه جوانان ،در مقایسه با

میان ساالن بویژه سالخوردران ،ا انعطا بیشتر و ذهن ساختاریافته کمتري برخوردارند و شور
و هیجان آنها نیز افزونتر است عاملي که ميتواند به تعامل فرد و سیستم کم کند .دوم آنکه
ایران یکي ا جوانترین کشورهاي جهان محسوب ميشود و همواره در انتخابات مختلف
کاندیداها و احزاب سیاسي براي جلب افکار جوانان سرمایهرذاري ویژهاي کرده و در آینده نیز
خواهند کرد .وانگهي براي پرهیز ا رستردري جامعه آماري در شهر پرجمعیتي چون اصفهان،
با توجه به وجود پارهاي محدودیتهاي مربوط به این پژوهش ،ميبایست جامعه مذکور را به
نوعي محدود کرد که با عنایت به اهمیت قشر جوان ،جوانان براي پژوهش مذکور انتخاب
شدند .اهمیت این پژوهش وقتي دو چندان مي شود که دریابیم تاکنون پژوهشي که ارتباط بین
مولفههاي رفتار مصر کننده در با اریابي سیاسي را در ایران بررسي کرده باشد ،انجام نشده
است .به هر حال ،این پژوهش که در قلمرو مکاني شهر اصفهان دربا ه ماني  1394انجام شده
است ،به دنبال پاسخگویي به این سوال اساسي است که" :آیا نوع ارتباط رايدهندران (وفادار
به حزب  /نامزد عدم وفاداري یا عدم تجربه قبلي در راي دادن) بر عوامل تصمیمریري آنان
– درریري ،جستجوي اطالعات ،دانش ،وفاداري ،اطمینان ،رضایت و ثبات – تاثیر رذاشته
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است؟" مورد انتخاب شده براي آ مون سؤال فوق ،دهمین انتخابات مجلس شوراي اسالمي
است که در  7اسفند  1395بررزار شد.

 -2مروری بر پژوهشهای انجام شده
در متون علوم انساني پژوهشهایي را ميتوان یافت که تعامل و پیوند بین اقتصاد و سیاست
را نشان ميدهند .این تحقیقات عمدتاً بر مطالعه رفتار انسان ،یا به طور دقیقتر بر بررسي کنش

مصر کننده در حو ه اقتصاد و رأيدهنده در عرصه سیاست تمرکز یافتهاند .آنچه این دو
دسته پژوهش را به هم پیوند ميدهد ،این مفروض کلیدي است که انسان در هر دو حو ه،
"عقالني" عمل ميکند و به عنوان ی با یگر خردمند "تصمیم" ميریرد .البته تصمیمهاي با
درریري ذهني پایین ،در هر دو حو ه اقتصاد و سیاست و به ویژه در عرصه اقتصاد" ،ی باره"

یا ت هستند و یا منطقاً خیلي کم اتفاق ميافتند) .(Walsh et al., 2010: 153در این شرایط،
تصمیمریري که ا روي عادت انجام ميریرد ) (Olson et al., 2013: 317ار یابي رزینههاي

انتخاب را محدود ميکند ) (Ehrenberg, 2004: 37و فرآیند تصمیمریري را به صورت ی
انتخاب تکراري ساده در ميآورد ) .(Lin & Chang, 2003: 102براي تصمیماتي که ا روي
عادت ررفته ميشوند نیا تالش براي کسب دانش در مورد محصول مورد نظر به حداقل
ميرسد ) (Olson et al., 2013: 314و انگیزه کمي براي فکر مجدد یا ار یابي مجدد تصمیم
براي مصر کننده وجود دارد .براي مثال ،در خریدهاي با درریري ذهني کم که پتانسیل عادي
شدن دارند ،محصول یا خدمتي که مصر کننده به دنبال آن است در حداقل اهمیت قرار دارد.
در پژوهشي که در خصوص مفهوم کاربرد محصول و اهمیت آن ا نظر مصر کننده به
وسیله برد و همکارانش در سال  1970انجام ررفت ،مشخص شد که استفاده یا عدم استفاده ا
ی محصول به کاربرد آن اشاره دارد و کساني که ا نشان تجاري استفاده ميکنند ،به کاربران
معروفند .اصطالح "کاربران پیشین" به مصر کنندراني اشاره دارد که قبالً ا محصول یا برند

استفاده کردهاند و اصطالح «آ مایش نکرده» به مشتریاني که هررز ا برند استفاده نکردهاند
اشاره ميکند ).( Romaniuk et al., 2012: 362; Bird et al. , 1970: 311
تحقیق دیگري نشان ميدهد که استفاده یا عدم استفاده ا محصول به وسیله مشتري بر
چگونگي فرآیند کسب اطالعات ،ترکیب و یکپارچهسا ي آن و نهایتاً بر فروش موثر است
)  .(Kamins et al., 2000: 227به عالوه پارامترهایي مانند رضایت مشتري و استفادههاي بعدي

)  ،(Bolton & Lemon, 1999 : 173درک مثبت یا منفي ا محصول یا برند مانند حساسیت یا
عدم اعتماد ) (Romaniuk & et al., 2005: 367; Winchester et al., 2008: 558و کالً ار یابي
مشتري ا محصول را نیز تحت تأثیر قرار ميدهد ).(Bogomolova and Spanjaard, 2008
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در حو ه سیاست نیز تحقیقات مشابهاي انجام شده است .نتیجه این پژوهشها چند نکته
را روشن ميسا د -1 :تصمیم قبلي رأيدهندران مبني بر اینکه "قبالً به چه حزبي رأي داده
اند"  ،بر احتمال اولویت یا رجحان رأي به ی
که با عالقه به ی

نامزد در آینده تاثیر ميرذارد  -2رأيدهندهاي

حزب رأي داده باشد ،احتمال کمي دارد که در انتخابات آینده در صدد

پرسوجو و کسب اطالعات برآید  -3میران رضایت رأيدهندراني که با قدرت و اطمینان
کامل به ی حزب سیاسي رأي دادهاند و آنهایي که ندادهاند ،متفاوت است و  - 4رفتار ا روي

عادت و پیشین رايدهندران ،مفهوم کاربرد را تحت تاثیر قرار ميدهد ،همچنین بر رفتارهاي
آینده اثر ميرذارد ). (O’Cass, 2002: 393; Aldrich et al.’s 2011, p 548

با مراجعه به پارهاي ا تحقیقات دیگر ،ميتوان به نتایج مشابهاي دست یافت .براي مثال،
م کالچ و همکارانش در سال  2008به این باور رسیدند که هنگامي که ی تصمیم یا

انتخاب به صورت تکراري اتفاق ميافتد ،سایر انتخابها کمتر مورد توجه قرار ميریرند ،یعني
انتخاب ا روي عادت انجام ميریرد و انتخاب کننده به سایر رزینهها التفات چنداني ندارد
) .(McCulloch etal., 2008: 859بنابراین عادت به ی حزب سیاسي یا نامزد ممکن است
موجب کاهش توجه به سایر احزاب یا نامزدها شود .همچنین وینچستر و همکارانش در سال
 2012براي مناسبسا ي مفهوم رفتار مصر کننده و کاربرد آن در با اریابي سیاسي ،ی
چارچوب مفهومي با سه سطح مشخص یر ارائه کردند:
 هررز آ مایش نکرده (آنهایي که قبال رأي نداده اند) ()NT( )Never – triedsحزب

 رايدهندران اختیاري ،داوطلب یا طرفداران (رايدهندراني که تمایل دارند به یسیاسي با قدرت راي دهند) ())VU( )Voluntary users
 رايدهندران غیرداوطلب یا بيتفاوت یا غیر طرفدار (رأيدهندراني که تمایلي ندارند باحزب سیاسي رأي بدهند) ()Involuntary users
قدرت و اطمینان به ی
(.(Winchester et al., 2012: 13) )IVU

در خصوص با اریابي سیاسي و ابزارهاي مورد استفاده آن در کشور ،تحقیقات معدودي
صورت ررفته است .براي مثال ،خیري و قلي پور در سال  1391مقالهاي را در این خصوص
منتشر کردند که در آن ابتدا با اریابي سیاسي تعریف شده و سپس ابزارهاي سنتي و مدرن
با اریابي سیاسي تشریح و اولویتبندي شدهاند .در پژوهشي دیگر با عنوان "بررسي ابزارهاي
سنتي با اریابي سیاسي بر رفتار رأيدهندران" که به وسیله خیري و همکاران در سال 1390

انجام شده است ،تاثیر ابزارهاي سنتي با اریابي سیاسي بر رفتار رايدهندران مورد سنجش قرار
ررفته ،سپس اولویتبندي شدهاند.
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به رغم این نمونههاي تحقیقات انجام شده ،درخصوص موضوع مورد پژوهش حاضر ،کار
چنداني صورت نگرفته است .اینجاست که اهمیت و ار ش پژوهش حاضر برمال ميشود و

اغراق نیست ارر بگوییم تحقیق حاضر یکي ا پژوهشهایي نادر است که در این مینه انجام

شده است.

 -3چارچوب نظری
با توجه به متغیرهاي در نظر ررفته شده در فرضیه پژوهش حاضر ،در ادامه پایههاي نظري
مربوط به آن به اجمال بررسي خواهند شد.
 -1-3درگیری ذهنی و تصمیمگیری
درریري ذهني در تصمیمریري به صورت رسترده مورد تحقیق دانشمندان قرار ررفته است
) .(Dagger et al., 2012: 453; Michaselidoa & D.bb 2008: 89درریري ذهني به عنوان

اهمیت شخصي یا عالقه مرتبط با کسب ،مصر و کناررذاري کاال ،خدمت یا ایده تعریف
ميشود (اردستاني و سعدي  .)77 :1386همان طور که میزان درریري ذهني افزایش ميیابد،
مصر کنندران نیز انگیزه بیشتري براي توجه ،فهم و با شکافي در خصوص اطالعاتي که در
انتخاب و خرید محصول مهم به دست ميآورند ،پیدا ميکنند (اردستاني و سعدي - 77 :1386
 .)78در حقیقت ميتوان رفت که درریري ذهني یعني سطح کلي عالقه در مورد موضوعي یا
چیزي ) (Rotschild & Houston 1980: 656که ميتوان به دو بخش درریري ذهني باال و
پائین تقس یم کرد و کاربست آن بستگي به آن دارد که چگونه ی رأي دهنده موقعیت را تفسیر
کند.
نتایج اندک تحقیقاتي که در مورد کاربرد درریري ذهني در با اریابي سیاسي صورت ررفته
است ،براي مثال ،پژوهش بن و یوآر ،نشان ميدهند که درریري ذهني پائین ممکن است در

رايریري کاربرديتر ا درریري ذهني باال باشد ) .(Ben – ur 2007: 223اما چرا؟ چون
رأي دهندران با درریري ذهني کم ممکن است بر ی کمال مطلوب یا آرمان کاندیداي حزب
تمرکز داشته باشند (اردستاني و سعدي  ،)79 :1386مخصوصاً در مورد جوانان رأيدهنده که
عموماً عالقه یادي به احزاب یا سیاست ندارند ،البته جوانان با رشد بیشتر ،عالقهمندیشان به
سیاست افزایش ميیابد) .(O'cass & Pecotich, 2005: 406; O'cass 2002: 397بنابراین
افزایش درریري ذهني ممکن است نتیجه افزایش تجربه راي دادن باشد .جواناني که معتقدند
تاثیرپذیري یادي ا جریان سیاست دارند ،باورشان آن است که رأي آنها موجب به وجود
آمدن تغییر شده است و شرکت آنها در انتخابات ،شیوهاي موثر بر عملکرد دولتمردان محسوب
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ميشود ( . )Dermody et al., 2010: 427بنابراین آنهایي که با قدرت و اطمینان به ی حزب
سیاسي رأي دادهاند ،ممکن است عقیده داشته باشند که راي آنها بر دولت تاثیررذار بوده است
ا این رو آنها درریري ذهني باالیي را تجربه کردهاند .مالحظات فوق امکان طرح اولین فرضیه

را براي ما فراهم ميکند که عبارت است ا :

فرضیه " : 1تفاوت معناداري در مورد درریري ذهني در سیاست میان رروههاي رايدهنده
جوان وجود دارد".

 -2-3دانش ادراک شده (آگاهی) و تصمیمگیری
درباره درریري ذهني و ارتباط آن با تصمیمریري ،همچنین این عقیده وجود دارد که

درریري ذهني پائین با آراهي پایین در ارتباط است) .(Burton & Netemeyer 1992: 148بدین
ترتیب ،درریري ذهني رأيدهندران به صورت بالقوه بر ادراک آنها در مورد "میزان تفکر
درباره انتخابات به منظور دستیابي به دانش کافي نسبت به آن"" ،حزب سیاسي و
سیاستمداران"" ،درجه رضایت ا حزب" و "راي دادن" تأثیررذار است .بنابراین ،دانش دو بعد

دارد :ادراک و فکر ) .(O'cass 2002: 403به هر حال ،عالقه پائین به سیاست فقط مخصوص
جوانان نیست هر چند که احتمال بیشتري دارد که آنها دانش سیاسي پایینتري داشته باشند.
هنو دانش به عنوان ی عنصر مهم در فرآیند تصمیمریري براي رأي دادن در نظر ررفته
ميشود ) (O'cass & Pecotich,2005: 408. O'cass, 2002همان طور که قبالً هم اشاره شد

نوع کاربرد بر چگونگي پردا ش اطالعات در مورد ی محصول و چگونگي ترکیب آنها براي
به وجود آمدن اطالعات خروجي تاثیر ميرذارد .اینجاست که دومین فرضیه پژوهش بهدست
ميآید:
فرضیه " :2تفاوت معناداري در مورد دانش ادراک شده (آراهي) در سیاست میان رروههاي
رأيدهنده جوان وجود دارد".
 -3-3جستجوی اطالعات و تصمیمگیری
همچنین یافتههاي پژوهشي بیانگر آنند که شرایط درریري ذهني پایین و باال ،بر چگونگي
پردا ش اطالعات مشتریان و آن چیزي که باید بیشتر ا دیگر موارد مورد توجه قرار ریرد،

تاثیر ميرذارد .در مینه درریري ذهني پایین ،رأيدهندران احتماالً در همه جا به دنبال
اطالعات نميرردند یا در مورد سیاست ،تحقیق آنها بیشتر مبتني بر اطالعات شخصي و دانش
خودشان ميباشد ) .(Van Rijsoever 2012: 28قبل ا بررزاري ی انتخابات ،رأيدهندران
ممکن است اطالعات بسیار یاد و مختلفي را براي کم به تصمیمریریشان جمعآوري کنند.
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همان طور که قبالً بحث شده است رأيدهندران ،ی حزب سیاسي را به دیگر احزاب ترجیح
ميدهند ،در چنین حالتي احتمال کمي دارد که آنها به دنبال اطالعات بگردند و حزبي که قبالً
به آن راي دادهاند ،ميتواند بر چگونگي ترکیب اطالعات آنها و تبدیلشان به اطالعات نهایي

تاثیررذار باشد .معناي دیگر این سخن آن است که آنهایي که قبالً با قدرت و اطمینان به ی
حزب سیاسي رأي دادهاند ،احتماالً بر این عقیدهاند که اطالعات مورد نیا را براي رأي دادن

مجدد در اختیار دارند (کاتم و دیگران .)202 - 208 :1386 ،ا طر دیگر ،رأياوليها احتما ًال
قبالً به دنبال اطالعات نگشتهاند و بنابراین ممکن است واقعبیني درستتري در جمعآوري
اطالعات قبل ا رأي دادن داشته باشند .با این توصیفات ،ميتوان فرضیه سوم را به صورت

یر تدوین کرد:
فرضیه " :3تفاوت معناداري در مورد جستجوي اطالعات در حو ه سیاست میان رروههاي
رايدهنده جوان وجود دارد" .
 -4-3تعهد و تصمیمگیری
ارر چه موضوع تعهد در مینه رفتار مصر کننده ،به خصوص راجع به ساخت ارتباطات
با مشتري و رفتار خرید مجدد که قبالً مورد تحقیق قرارررفته ،اما تاکنون در با اریابي سیاسي
مورد کاربرد واقع نشده است ) .(Russell - Bennett & et al., 2012: 32یافتههاي پژوهشي
نشان ميدهند که یکي ا موانع پیش روي رأيدهندرانِ جوان ،فقدان تعهد به فرآیند سیاسي

است ) .(Voremen & Collin 2010: 99راچیلد در سال  1972اشاره ميکند که دو پایه
دموکراسي" ،فکر راي دادن منطقي" و "حضور حداکثري رأيدهندران در انتخابات" است .این
جمله بدین صورت تشریح ميشود که تعهد احتماالً ی عنصر مهم در تصمیمریري
رأيدهندران محسوب ميشود .با این حساب ،فرضیه چهارم این پژوهش چنین است:
فرضیه " :4تفاوت معناداري در مورد تعهد به رأي دادن به ی حزب در سیاست میان
رروههاي رأيدهنده جوان وجود دارد" .

 -5-3اطمینان و تصمیمگیری
نتایج تحقیقات انجام شده درباره موضوع پژوهش نشان ميدهند که «شخصي که عالقه

کمي (یا درریري ذهني پائیني) دارد ،احتماالً اطالعات ،انگیزه و تجربه ال م را براي قضاوت
با اطمینان ندارد ) .(Burton & Netemeyer 1992: 150در این شرایط ،رأيدهنده احتماالً براي
فهم اوضاع جاري به دنبال کسب اطالعات ا منابع خارجي نیست و رأي خود را بر اساس
اینکه ایدئولوژيِ کدام حزب بهتر و مناسبتر با اعتقادات او هماهنگ ميشود ،خواهد داد
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) .(Parson, 2005: 37بعضي این نگرش را که جزئي ا نگرش کلي رزینش عقالني محسوب
ميشود" ،مدلهاي فضایي" نامیدهاند و معتقدند که بر اساس آن همه با یگران و مشارکت

کنندران ،یکدیگر را با ميشناسند و در آن فضا عمل ميکنند .به عبارت دقیقتر ،رأيدهندران

بهطور ذهني فاصله خود با نامزدهاي انتخاباتي را ميسنجند و هر رأيدهندهاي به نزدی ترین

نامزد به خود رأي ميدهد (بشیریه .)77 -76 :1384 ،چنین رايدهندراني احتماالً به دلیل
اطالعاتي که جمعآوري کردهاند ،تصمیم خود را نیز عوض نميکنند ،چون اطمینان یافتهاند که
تصمیمشان تنها تصمیم صحیح است ).(O’Cass 2002: 405
اوکاس و پکوتیچ نیز در سال  2005به این نظر که جمعآوري اطالعات بر اطمینان

رأيدهندران تاثیر ميرذارد ،صحه رذاشتهاند ) .(O’Cass and Pecotich, 2005: 409بن و
یوآر نیز به سیاق مشابه ،در سال  2007اشاره کردند که درریري ذهني ميتواند بر اطمینان
تصمیمریري رأيدهندران تاثیر بگذارد ،همچنین دانش و کسب اطالعات آنها نیز چنین تاثیري
خواهد داشت ) .(Ben-Ur, 2007: 225سایرین نیز اشاره کردهاند که به دلیل فقدان اطمینان،
رأيدهندران جوان براي شرکت در فرآیندهاي سیاسي و انتخابات دچار بيمیلي بیشتري

ميشوند ) .(Harris & wyn, 2009: 330در حقیقت مادامي که جوانان به فرآیند دموکراتی
اطمینان داشته باشند ،نیا ي به این ندارند که ا تصمیشان براي رأي دادن اطمینان حاصل کنند.
هن و فورد در سال  ،2012در تحقیقشان به این نتیجه رسیدند که جوانان انگلیسي آن طور که
باید در مورد سیاست آراه نیستند و به خصوص نسبت به انتخابات بياعتمادند .چنین نتیجهاي
در ایاالت متحده نیز به دست آمد که جوانان این کشور ا سطوح دانش کافي در مورد سیاست
برخوردار نیستند و لذا ا این جهت احساس ميکنند که آسیبپذیرند ).(Kaid, 2011: 441
تمامي این توضیحات نشان ميدهد که اطمینان ،یکي ا عناصر مهم تصمیمریري سیاسي است.
بنابراین فرضیه پنجم به شرح یر بهدست ميآید:
فرضیه " :5تفاوت معناداري در مورد اطمینان در تصمیمریري سیاسي میان رروههاي

رايدهنده جوان وجود دارد".

 -6-3ثبات رفتار و تصمیمگیری
در خالل  50سال رذشته ،رفتار رأيدادن به سمت غیر قابل پیشبیني بودن تغییر کرده
است ) .(Lees-Marshment, 2009: 230به طور کلي دو رونه رأي عمومي وجود دارد :یکي

رأي طرفداران که در واقع همان حامیان سنتياند که ا ی نامزد یا حزب سیاسي حمایت
ميکنند و دیگري رأي غیر طرفداران یا رأيدهندران شناور که رأي آنها به نامزد یا حزب
خاصي ،قابل پیشبیني نیست .بعد ا سال  1960حامیان سنتي که براي دورهاي طوالني به ی
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حزب سیاسي وابسته بودند ،رو به کاهش رذارده است ).(Lees-Marshment, 2009: 230
بنابراین ثبات در رفتار سیاسي کاهش یافته است .بورتون و نتمایر در سال  1992مدلي را در
مورد درریري ذهني و ثبات ،مفهومسا ي کردند که بر اساس آن دانش یا آراهي درباره

انتخابات و همچنین اطمینان نسبت به آن ا ارجحیت برخوردارند .در این مدل ،درریري ذهني
بر آراهي و اطمینان و همچنین اطمینان نیز بر ثبات رأي تاثیر ميرذارد .همچنین آنها اشاره
کردند که سطوح باالي درریري ذهني ،منجر به اعتماد به نامزد یا حزب ميشود .نتیجه عملیاتي
که ا این مدل به دست ميآید ،این است که آنهایي که درریري ذهني باال دارند در تصمیم

رأي خود باثباتتر هستند یا تصویر ذهني پایدارتري در تغییر اولویت خود دارند برعکس

درریري ذهني پایین رأيدهندران ،نشاندهنده ثبات کمتر و بنابراین تعهد پایینتر نسبت به ی
کاندیدا است ) .(Burton & Netemeyer, 1992: 152با این حساب ،فرضیه ششم این پژوهش
بدین شرح است:
فرضیه " :6تفاوت معناداري در مورد ثبات رفتار در سیاست میان رروههاي رأيدهنده
جوان وجود دارد".

 -7-3رضایتمندی و تصمیمگیری
باالخره آخرین شاخص مورد بررسي در تحقیقات موضوع این پژوهش ،مربوط به
رضایتمندي در فرآیند تصمیمریري است .یافتهها نشان ميدهند که رضایتمندي ا دید

رأيدهنده ،تاکنون به صورت عمیق مورد تحقیق قرار نگرفته است .مدلهاي رفتار مصر
کننده در مورد رضایت مشتري نیز بیانگر آنند که رضایتمندي پس ا خرید به مقدار یادي به
وسیله ار یابي قبل ا خرید تعیین ميشود و حتي ارر نتایج به دست آمده با انتظارات
همخواني داشته باشد ،رضایتمندي بسیار افزایش ميیابد .بنابراین رضایتمندي مشتري ،یکي
ا عوامل معنادار در تصمیمریري او است .به باور لوک و هریس یکي ا تفاوتهاي کلیدي

بین رأيدهنده و مشتري مربوط به موضوع " مانبندي" یا فقدان ار یابي پس ا خرید است.
با وجود رفتار پس ا خرید ،ی مشتري ميتواند بر مبناي درجه رضایتمندیش ا محصول،
اقدامي انجام دهد (براي مثال محصول را مرجوع کند) ،ولي ارر رأيدهندران انتخاب بدي را
انجام دهند ،باید تا انتخابات آتي صبر کنند تا رفتار خود را تغییر دهند (رأي خود را عوض
کنند) ).(Lock & Harris, 1996: 16

در هر حال ،درجه ار یابي ی مشتري ،بستگي به آن دارد که او با درریري ذهني باال یا
پایین به اتخاذ تصمیم دست ده باشد .رايدهندران با درریري ذهني باال ميخواهند که ا
نارضایتي بعد ا رأي دادن اجتناب کنند ،چون در مقایسه با رايدهندران با درریري ذهني
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پایین با آراهي بیشتري رأي دادهاند .هن و وینستین نیز معتقدند که "حساسیت رضایتمنديِ
حاصل ا عمل رأي دادن ،ممکن است نشان دهنده ایمان و اطمینان رأيدهندران به دموکراسي

باشد" ،بنابراین ميتوان رفت که رضایتمندي نیز یکي ا عناصر مهم در تصمیمریري

رأيدهندران است ) .(Henn & Weinstein, 2002این مالحظه امکان تنظیم فرضیه هفتم و

آخري این پژوهش را فراهم ميکند:
فرضیه " :7تفاوت معناداري در مورد رضایتمندي ا سیاست ،میان رروههاي رايدهنده
جوان وجود دارد" (این شاخص در دو قسمت اندا هریري ميشود :الف) رضایت ا انتخاب
سیاسي و ب) رضایت عمومي ا سیاست).

 -4روششناسی
پژوهش حاضر ا نظر هد  ،کاربردي و ا منظر روش ،توصیفي  -پیمایشي است .جامعه
آماري پژوهش ،جوانان  18تا  25سال شهر اصفهان ميباشد 320 .پرسشنامه بر اساس

نمونهریري به صورت خوشهاي بین حجم نمونه تو یع و ا آن  265پرسشنامه جمعآوري
رشت و چون این تعداد ا  20برابر تعداد متغیرهاي پژوهش بیشتر است ،بر اساس تعریف
کندال در مدلهاي تحلیل مسیر ،حجم نمونه قابل قبولي است .براي سنجش ارتباط بین
متغیرها ا پرسشنامه  33سوالي برررفته ا پژوهش اوکاس و همکارانش ( )2005استفاده شده
است .در این پرسشنامه آراهي با  ،8تعهد با  ،5درریري ذهني با  ،5رضایتمندي (ا انتخاب)
با  ،5رضایتمندي (ا وضعیت عمومي سیاست) با  ،2اطمینان با  ،2ثبات با  3و جستجوي
اطالعات با  3پرسش مورد سنجش قرار ررفتهاند .
معر بودن رروه نمونه با جامعه آماري یا هد اهمیت یادي دارد .براي دستیابي به
اطمینان در این مورد ،باید "روایي" و "پایایي" ابزار سنجش را آ مود .در این پژوهش درباره
راویي پرسشنامه بدین ترتیب اطمینان حاصل شد که تعداد  35پرسشنامه در اختیار کارشناسان،

متخصصان و اعضاي هیأت علمي علوم مدیریت و سیاسي دانشگاهها قرار ررفت و آنها درباره
سؤاالت طرح شده در پرسشنامه ،نظرات اصالحي خود را اعالم نمودند که با اصالح موارد
خواسته شده ،روایي پرسشنامه تأیید شد .براي بررسي پایایي پرسشنامه نیز ا روش آلفاي
کرونباخ بهره بردیم .میزان آلفاي کرونباخ کل این پرسشنامه  0/759بود که نشان دهنده قابل

اعتماد بودن نتایج است و ميتوان آن را به جوامع مشابه تعمیم داد .جهت بررسي روایي
پژوهش نیز ا روش خبرران ) (CVRاستفاده شده است .تحلیل دادها در محیط نرم افزار Spss
 22صورت ررفته است .در تحلیل آماري ،ا آمار توصیفي براي کسب اطالعات اولیه مانند
میانگین ،کمترین و بیشترین مقدار ،تعداد دادهها و انحرا استاندارد استفاده شده است .در
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آمار استنباطي ا آ مون کلموررا اسمیرنو براي کسب اطالع ا نرمال بودن متغیرها و ا
آ مونهاي منیو ویتني T ،مستقل و کراسکال والیس (این آ مون معادل ناپارامتري آ مون آنوا
ميباشد) بهره بردهایم .ابتدا براي آ مون نرمال بودن نمونه مورد بررسي ا آ مون کلموررا
اسمیرنو

استفاده کرده که نتایج آن در جدول  1قابل مشاهده است.

جدول  -1آ مون نرمال بودن متغیرهاي مورد بررسي(آ مون کلموررا

0.139

0.166

نوع رای

آگاهی

تعهد

درگیری
0.155

(انتخاب)

رضایت

0.216

-

اطمینان

ثبات
0.225

سیاسی

رضایت

0.182

0.117

0.024

0.048

-

0.001

0.000

0.008

0.111

0.163

0.125

0.111

0.198

0.146

0.161

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.094

0.178

0.130

0.109

0.211

0.177

0.085

0.000

0.002

0.024

0.000

0.000

0.000

معناداري

0.000

()IVU

سطح

0.168

وفاداران

آماره

0.000

غیر

معناداري

0.200

()VU

سطح

اطالعات

وفادار

آماره

0.013

()NT

معناداري

0.233

نداده

سطح

0.176

راي

آماره

اسمیرنف)

با توجه به این اطالعات ،تو یع نمرات حیطه دانش در دو رروه رأيندادهها و افراد غیر

وفادار نرمال است و بقیه تو یعها در حیطههاي دیگر ،نرمال نیستند.

 -5تجزیه و تحلیل
 -1-5درگیری ذهنی
با توجه به جدول  1تو یع نمرات حیطه درریري ذهني در هر سه رروه رأي غیر نرمال
(غیر طبیعي) است .بنابراین ال م است تا ا آ مون کراسکال والیس که مربوط به آمار
ناپارامتری است ،استفاده شود (جدول .)2
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جدول  -2میانگین رتبه و آماره آ مون کاي اسکور متغیر "درریري ذهني"

درریري
راي نداده ()NT
وفادار ()VU
غیر وفاداران ()IVU
مجموع
آماره کاي اسکور
درجه آ ادي
سطح معناداري

تعداد
32
152
78
262

میانگین رتبه
107/73
147/81
109/47
16/846
2
0/000.

میزان آماره کاي اسکور  16/846و سطح معناداري آن  0/000است که ا  0/05کمتر است
و به معناي آن است که میانگین نمرات حیطه درریري ذهني در سه رروه رأيدهندران برابر
نیست و تفاوت معناداري با هم دارند .در نتیجه ،فرضیه اول تایید ميشود .براي بررسي بیشتر

ا آ مون من یو ویتني (مقایسه دو به دو) استفاده شد تا معلوم شود دقیقاً کدام رروه ا

رأيدهندران تفاوت معناداري با هم دارند (جدول .)3

جدول  -3میانگین رتبه و آماره آ مون منیو ویتني متغیر "درریري ذهني"
گرفتاری

تعداد

میانگین رتبه

میانگین رتبه

میانگین رتبه

راي نداده ()NT
وفادار ()VU
غیر وفاداران ()IVU

32

70/16

54/08

-

مجموع
آماره منیو ویتني
سطح معناداري

152
78
262
-

97/20
-

1717/000
0/009

56/08

1202/500
0/764

127/10
92/89

4164/500
0/000

با توجه به جدول  3معلوم ميشود که:
الف) میزان آماره منیو ویتني براي افرادي که قبال رأي ندادهاند ( )NTو طرفداران نامزد /
حزب سیاسي ( 1717 )VUو سطح معناداري آن  0/009است که ا  0/05کمتر ميباشد یعني
میانگین نمرات حیطه درریري ذهني در دو رروه راي ندادهها ( )NTو طرفداران حزب خاص
( )VUبرابر نیست و تفاوت معناداري با هم دارند.

ب) میانگین نمرات حیطه درریري ذهني در دو رروه رأي ندادهها ( )NTو غیر طرفداران
( )IVUبرابر نیست و تفاوت معناداري با هم دارند.
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ج) میانگین نمرات حیطه درریري ذهني در دو رروه طرفداران حزب خاص ( )VUو غیر
طرفداران ( )IVUبرابر نیست و تفاوت معناداري با هم دارند.
 -2-5دانش ادراک شده (آگاهی)
تو یع نمرات حیطه آراهي در رروه طرفداران حزب خاص ( )VUنرمال (طبیعي) و دو
رروه دیگر غیر نرمال (غیر طبیعي) است (جدول .)1پس ال م است تا ا آ مون کراسکال
والیس استفاده شود (جدول .)4

جدول  - 4میانگین رتبه و آماره آ مون کراسکال والیس متغیر "آراهي"

دانش

تعداد

میانگین رتبه

راي نداده ()NT

32

98/34

وفادار ()VU

152

149/15

غیر وفاداران ()IVU

78

107/71

مجموع

262

آماره کاي اسکور

20/347

درجه آ ادي

2

سطح معناداري

0/000

طبق جدول 4میزان آماره کاي اسکور  20/374و سطح معناداري آن  0/000است که ا
 0/05کمتر است یعني میانگین نمرات حیطه آراهي در سه رروه رأيدهندران برابر نیست و
تفاوت معناداري با هم دارند .بنابراین فرضیه  2تایید ميشود .ا سوي دیگر ،تو یع
رأيدهندران غیر طرفداران ( )IVUو رأي ندادهها ( )NTنرمال است (جدول  .)1پس براي
مقایسه این دو رروه ا آ مون  Tمستقل استفاده شده است (جدول  ،)6ولي به دلیل عدم نرمال
بودن رروه طرفداران حزب خاص ( )VUا تو یع من یو ویتني ناپارامتری نیز بهره ررفته شده
و نتایج یر به دست آمده است (جدول .)5
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جدول  -5میانگین رتبه و آماره آ مون منیو ویتني متغیر " آراهي"
دانش

تعداد

میانگین رتبه

میانگین رتبه

راي نداده ()NT

32

64/38

-

وفادار ()VU

152

98/42

127/23

غیر وفاداران ()IVU

78

-

92/64

مجموع

262

-

-

آماره من یو ویتني

-

1532/000

4145/000

سطح معناداري

-

0/001

0/000

با توجه به جدول 5نتایج یر قابل مشاهده است:
الف) میانگین نمرات حیطه دانش در دو رروه راي ندادهها ( )NTو طرفداران حزب خاص
( )VUبرابر نیست و تفاوت معناداري با هم دارند .
ب) میانگین نمرات حیطه دانش در دو رروه طرفداران حزب خاص ( )VUو غیر طرفداران

( )IVUبرابر نیست و تفاوت معناداري با هم دارند .اما براي مشخص شدن وضعیت رروه رأي
ندادهها و غیر طرفداران ،ا آ مون  tمسقل ،استفاده شده که در جدول  6نمایان است.
جدول  -6آ مون  Tمستقل متغیر " آراهي"

واریانسها
مساوي

آ مون لون برابري
واریانسها
سطح
F
معناداري
0/174

0/678

آ مون  Tبرابري میانگینها
t

درجه
آ ادي

سطح
معناداري

تفاوت
میانگینها

0/933

108

0/353

.0/09515

در نهایت با رجوع به جدول  6آشکار ميشود که آ مون برابري دو میانگین با آماره  tکه
در اینجا با  -0/933و سطح معناداري  0/353است که ا  0/05بیشتر ميباشد و به معناي
وجود عدم تفاوت معناداري بین میانگین نمرات حیطه آراهي در دو رروه راي ندادهها ( )NTو
غیر طرفداران ( )IVUميباشد.
 -3-5جستجوی اطالعات
تو یع نمرات جستجوي اطالعات در هر سه رروه رأيدهندران غیر نرمال است (جدول
 .)1پس ال م است تا ا آ مون کراسکال والیس استفاده شود (جدول شماره.)7
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جدول  -7میانگین رتبه و آماره آ مون کراسکال والیس متغیر "جستجوي اطالعات"
اطالعات

تعداد

میانگین رتبه

راي نداده ()NT

32

120/09

وفادار ()VU

152

138/16

غیر وفاداران ()IVU

78

123/21

مجموع

262

آماره کاي اسکور

2/961

درجه آ ادي

2

سطح معناداري

0/228

مطابق جدول  7میزان آماره کاي اسکور  2/961و سطح معناداري آن  0/228است که ا
 0/05بیشتر است یعني میانگین نمرات حیطه اطالعات در سه رروه رأيدهندران برابر است و
تفاوت معناداري با هم ندارند .بنابراین فرضیه سوم رد ميشود.
 -4 -5تعهد به رأی دادن (وفاداری)
چو ن تو یع نمرات حیطه تعهد در هر سه رروه رأي نانرمال است (جدول  ،)1بنابراین ال م
است ا آ مون کراسکال والیس استفاده شود (جدول .)8
جدول  -8میانگین رتبه و آماره آ مون کراسکال والیس متغیر " وفاداري"
تعهد
راي نداده ()NT
وفادار ()VU
غیر وفاداران ()IVU
مجموع
آماره کاي اسکور
درجه آ ادي
سطح معناداري

تعداد
32
152
78
262

میانگین رتبه
160/50
124/44
133/36
6/180
2
0/045

طبق جدول  8میزان آماره کاي اسکور  6/180و سطح معناداري آن  0/045است که ا

 0/05کمتر است یعني میانگین نمرات حیطه تعهد در سه رروه رأيدهندران برابر نیست و
تفاوت معناداري با هم دارند .بنابراین فرضیه چهارم تایید ميشود .البته براي بررسي بیشتر ا
آ مون منیو  -ویتني استفاده شده است (جدول .)9
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جدول  -9میانگین رتبه و آماره آ مون منیو ویتني متغیر" وفاداري"
تعهد

تعداد

میانگین رتبه

میانگین رتبه

میانگین رتبه

راي نداده ()NT

32

113/34

63/66

-

وفادار ()VU

152

88/11

-

112/83

غیر وفاداران ()IVU

78

-

52/15

120/71

مجموع

262

-

-

-

آماره من یو ویتني

-

1765/000

987/000

5522/000

سطح معناداري

-

0/014

0/082

0/390

با توجه به جدول  9مشخص ميشود که:
الف) میانگین نمرات حیطه تعهد در دو رروه رأي ندادهها ( )NTو طرفداران حزب خاص
( )VUبرابر نیست و تفاوت معناداري با هم دارند.
ب) میانگین نمرات حیطه تعهد در دو رروه رأي ندادهها ( )NTو غیر طرفداران ()IVU

برابر است و تفاوت معناداري با هم ندارند.
ج) میانگین نمرات حیطه تعهد در دو رروه طرفداران حزب خاص ( )VUو غیر طرفداران
( )IVUبرابر است و تفاوت معناداري با هم ندارند.
 -5-5اطمینان در تصمیمگیری سیاسی (اعتماد)
همان طور که در جدول  1مشخص است ،تو یع نمرات حیطه اعتماد در هر سه رروه رأي،
نانرمال است ،پس ال م است که ا آ مون کراسکال والیس استفاده شود (جدول  .)10مطابق
این جدول ،میانگین نمرات حیطه اطمینان در سه رروه رأيدهندران برابر است و تفاوت
معناداري با هم ندارند .بنابراین فرضیه پنجم رد ميشود.
جدول  -10میانگین رتبه و آماره آ مون کراسکال والیس متغیر" اعتماد"
اطمینان

تعداد

میانگین رتبه

راي نداده ()NT

32

130/36

وفادار ()VU

152

131/71

غیر وفاداران ()IVU

78

131/56

مجموع

262

آماره کاي اسکور

0/009
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درجه آ ادي

2

سطح معناداري

0/996

 -6-5ثبات در رفتار سیاسی
تو یع ثبات رفتار سیاسي نیز غیر نرمال است (جدول  ،)1بنابراین ا آ مون کراسکال

والیس استفاده شده است (جدول  .)11طبق جدول مذکور ،میانگین نمرات حیطه ثبات ،در سه
رروه رأيدهندران برابر نیست و تفاوت معناداري با هم دارند .بنابراین فرضیه ششم پذیرفته
ميشود .البته براي بررسي بیشتر ،ا آ مون منیو ویتني نیز بهره بردهایم که نتایج آن در جدول
 12مشاهده ميشود.

جدول  -11میانگین رتبه و آماره آ مون کراسکال والیس متغیر" ثبات در رفتار سیاسي"
ثبات

تعداد

میانگین رتبه

راي نداده ()NT

32

116/77

وفادار ()VU

152

125/08

غیر وفاداران ()IVU

78

150/06

مجموع

262

آماره کاي اسکور

7/273

درجه آ ادي

2

سطح معناداري

0/026

جدول  -12میانگین رتبه و آماره آ مون منیو ویتني متغیر" ثبات در رفتار سیاسي"
ثبات

تعداد

میانگین رتبه

میانگین رتبه

میانگین رتبه

راي نداده ()NT

32

88/47

44/80

-

وفادار ()VU

152

93/35

-

108/23

غیر وفاداران ()IVU

78

-

59/89

129/67

مجموع

262

-

-

-

آماره من یو ویتني

-

2303/000

905/500

4822/500

سطح معناداري

-

0/630

0/021

0/018

جدول  12نشان ميدهد که:
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الف) میانگین نمرات حیطه ثبات در دو رروه رأي ندادهها ( )NTو طرفداران حزب خاص
( )VUبرابر است و تفاوت معناداري با هم ندارند.
ب) میانگین نمرات حیطه ثبات در دو رروه رأي ندادهها ( )NTو غیر طرفداران ()IVU

برابر نیست و تفاوت معناداري با هم دارند.

ج) میانگین نمرات حیطه ثبات در دو رروه طرفداران حزب خاص ( )VUو غیر طرفداران
( )IVUبرابر نیست و تفاوت معناداري با هم دارند .
 -7-5رضایتمندی
این متغیر در دو بعد "رضایتمندي ا انتخاب سیاسي" و "رضایتمندي ا شرایط عمومي

سیاسي" مورد بررسي قرار ررفته است.
 -1-7-5رضایتمندی از انتخاب

حیطه رضایت ا انتخاب در دو رروه طرفداران حزب سیاسي و غیر طرفداران مورد بررسي
قرار ررفته است .افرادي که قبالً رأي ندادهاند ،در این بررسي وارد نشدهاند .تو یع نمرات
حیطه رضایت (انتخاب) در هر دو رروه رأي ،نانرمال است (جدول  ،)13بنابراین ا آ مون من
یو ویتني استفاده شد.
جدول  -13میانگین رتبه و آماره آ مون منیو ویتني متغیر" رضایتمندي ا انتخاب"
رضایت (انتخاب)

تعداد

میانگین رتبه

مجموع رتبه

وفادار ()VU

152

130/82

19885/00

غیر وفاداران ()IVU

78

85/64

6680/00

مجموع

230

آماره من یو ویتني

3599/000

سطح معناداري

0/000

مطابق این جدول ميتوان رفت که میزان آماره من یو ویتني  3599و سطح معناداري آن
 0/000است که ا  0/05کمتر است یعني میانگین نمرات حیطه رضایت ا انتخاب ،در دو

رروه طرفداران حزب خاص ( )VUو غیر طرفداران ( )IVUبرابر نیست و تفاوت معناداري با
هم دارند .با این حساب ،قسمت اول فرضیه  7تأیید ميشود.
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 -2-7-5رضایتمندی از شرایط عمومی سیاسی
تو یع نمرات حیطه رضایت سیاسي در هر سه رروه رأي ،نانرمال است (جدول  .)1پس ا
آ مون کراسکال والیس استفاده شده است (جدول  .)14بر اساس این جدول:
جدول  -14میانگین رتبه و آماره آ مون کراسکال والیس متغیر" رضایتمندي ا شرایط عمومي"
رضایت سیاسي

تعداد

میانگین رتبه

راي نداده ()NT

32

122/69

وفادار ()VU

152

135/42

غیر وفاداران ()IVU

78

127/47

مجموع

262

آماره کاي اسکور

1/096

درجه آ ادي

2

سطح معناداري

0/578

میزان آماره کاي اسکور  1/096و سطح معناداري آن  0/578است که ا  0/05بیشتر است
یعني میانگین نمرات حیطه رضایت سیاسي در سه رروه رأيدهندران برابر است و تفاوت
معناداري با هم ندارند ،بنابراین قسمت دوم فرضیه  7رد ميشود.

 -6بحث و نتیجه گیری
 -1-6درگیری ذهنی
وجود تفاوت معنادار در درریري ذهني سه رروه رأيدهنده ،نشان داد که تجربه قبلي افراد

یا اولویت دادن به ی حزب خاص سیاسي تاثیر قابل مالحظهاي در درریري ذهني دارد یعني
افرادي که قبالً سابقه رأي دادن داشتهاند ،در مقایسه با افرادي که قبالً رأي ندادهاند ،در خالل
انتخابات ،درریري ذهني بیشتري دارند .همچنین با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات
طرفداران ا غیر طرفداران (جدول  )3مشخص ميشود که افرادي که با قدرت به ی حزب
سیاسي رأي ميدهند ،در انتخابات درریري ذهني باالتري نسبت به افرادي دارند که طرفدار
ی

نامزد یا حزب سیاسي نیستند.
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 -2-6آگاهی
نتایج بهدست آمده ا عامل آراهي نشان داد که طرفداران ی

حزب سیاسي ( )VUا غیر

طرفداران ( )IVUو افرادي که قبال رأي ندادهاند ( ،)NTدرک خود ا مسایل سیاسي را بیشتر

ميدانند و احتماالً به دلیل همین امر است که ی تفکر خاص سیاسي را انتخاب کردهاند.
همچنین این مطالعه نشان ميدهد که ار یابي جوانان یا آنهایي که تاکنون رأي ندادهاند ا دانش
خود در مرتبه پایینتري نسبت به سایر رروهها قراردارد .

 -3-6جستجوی اطالعات
نتایج مربوط به جستجوي اطالعات بیانگر آن است که طرفدار بودن یا نبودن و یا تجربه

قبلي در رأي دادن ،رغبت رأيدهندران را براي به رو رساني اطالعات در خالل انتخابات باال

نميبرد .همچنین این مطالعه آشکار ساخت که به رو بودن اطالعات افراد ،در جریان انتخابات
احتمال شرکت ایشان در انتخابات را باال نميبرد.
 -4-6تعهد به رأی دادن

نتایج مربوط به تعهد نشان داد که افزایش تجربه در انتخابات موجب رشته تا تعهد به رأي
دادن کاهش یابد و جالبتر آنکه طرفداران حزب خاص سیاسي نسبت به افرادي که تفکر

خود را در انتخابات مختلف تغییر ميدهند ،تعهد کمتري نسبت به رأي دادن در خود احساس
ميکنند.
 -5-6اطمینان در تصمیمگیری سیاسی (اعتماد)
در مورد اعتماد تفاوت معناداري بین سه رروه وجود نداشت و معلوم شد که اعتماد با

باالرفتن تجربه یا طرفدار ی

حزب بودن افزایش نميیابد.

 -6-6ثبات در رفتار سیاسی
همان طور که ا نتایج مشخص است ،میانگین ثبات در رفتار سیاسي افرادي که تاکنون رأي

ندادهاند ،بسیار پایین است یعني افزایش تجربه در رأي دادن ،موجب باالرفتن ثبات در رفتار
سیاسي مي شود .البته افرادي که در انتخابات مختلف تفکر خود را عوض ميکنند ،در تغییر
فکر خود در انتخابات مختلف داراي ثبات هستند.
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 -7-6رضایتمندی
 -1-7-6رضایتمندی از انتخاب
نتیجه این مطالعه مشخص کرد که کاربران طرفدار ی حزب یا آنهایي که با قدرت به ی
نامزد  /حزب سیاسي رأي دادهاند ،نسبت به غیر طرفداران ،رضایتمندي بیشتري ا انتخاب
خود دارند ،در نتیجه احتمال بیشتري دارد که در انتخابات آتي نیز مانند قبل ،رأي خود را
تکرار کنند.

 -2-7-6رضایتمندی عمومی از سیاست
نتایج نشان داد که در مورد رضایتمندي عمومي ا سیاست بین رروههاي رأيدهنده،
تفاوت معناداري وجود ندارد یعني نوع کاربري افراد ،رضایت عمومي آنها را ا سیاست تحت
تاثیر قرار نميدهد .همچنین نتایج نشان داد که نوع کاربري رأيدهندران بر عناصر کلیدي

تصمیم ریري ،ا جمله درریري ذهني ،دانش ادراک شده (آراهي) ،تعهد به رأي دادن ،ثبات در
رفتار سیاسي و رضایتمندي ا انتخاب ،تاثیررذار است.

 -7توصیههای سیاستی
یافتههاي این تحقیق نشان ميدهند که ا میان عوامل هفتگانه تأثیررذار بر تصمیمریري در

انتخابات که در فرضیه تحقیق حاضر پیشبیني شدهاند ،دست کم پنج عامل "درریري ذهني"،
"دانش ادراک شده" (آراهي)" ،تعهد به رأي دادن"" ،ثبات در رفتار" و "رضایتمندي ا
انتخاب" با نوع کاربري رأيدهندران (رأيندادهها ،رأيدهندران داوطلب که تمایل دارند به
ی نامزد یا ی حزب سیاسي رأي دهند و رأيدهندران غیر داوطلب که تمایل ندارند با

اشتیاق و اطمینان به ی نامزد یا ی حزب سیاسي رأي دهند) رابطه معنادار دارند .با توجه به
این یافتهها ،ميتوان پیشنهادهایي به شرح یر ارائه داد:
 -1چون نوع کاربري رأيدهندران یعني اینکه جز کدام ی ا سه رروه رأيدهنده باشند،
بر رضایتمندي آنها ا انتخاب سیاسيشان تأثیر ميرذارد ،طراحان سیاستگذاري عمومي در
تدوین خطمشي مشارکت عمومي ،نه تتها ال م است که به مقوله مشارکت سیاسي ،بویژه امر
مهم انتخابات توجه وافي و کافي مبذول دارند ،بلکه ضروري است که با تدابیر و تمهیدات
مناسب مینههاي رضایتمندي افراد را فراهم کنند ،یرا این امر باعث ترغیب آنها براي
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شرکت در انتخابات بعدي ميشود به عالوه ميتواند بستر ال م براي کشاندن رروه اول یعني
رأيندادهها به پاي صندوقهاي رأي را فراهم کند.
 -2بررزار کنندران انتخابات ،نامزدها یا احزاب سیاسي باید براي افزایش مشارکت ،با

ابزارهاي مختلف سعي بر باال بردن درریري ذهني افرادي که قبالً رأي نداده اند ،داشته باشند

چون نتایج این تحقیق نشان داد که افرادي که قبالً رأي دادهاند ،به خودي خود داراي درریري
ذهني در خالل انتخابات هستند .اهمیت این امر در مورد قشر جوان آن است که ميتواند در

آنها این باور را ایجاد کند که آنها نقش مؤثري در به وجود آمدن تغییر دارند و شرکتشان در
انتخابات ،ابزار و شیوه ال م براي تأثیررذاري بر عملکرد دولتمردان را فراهم ميکند.
 -3با توجه به اینکه با افزایش درریري ذهني ،انگیزه براي توجه ،فهم و با شکافي در
خصوص اطالعات بیشتر ميشود ،همچنین با در نظر ررفتن نتایج پژوهش حاضر و تحقیقات

قبلي ) ،(Ben – ur 2007: 223باید نامزدها و احزاب در مورد نوع و کیفیت اطالعاتي که به
طرفداران ارائه ميشود ،بسیار با دقت نظر برخورد کنند ،یرا طرفداران با توجه به درریري
باالي ذهني که دارند ،ارر اطالعات درست و کافي دریافت نکنند ،ممکن است به رقیب
بپیوندند .به هرحال رأيدهندران براي انتخاب ی نامزد یا ی حزب سیاسي ،در مقایسه با
نامزد یا حزب سیاسي دیگر ،اطالعات یاد و مختلف جمعآوري و سپس پردا ش ميکنند .در
جمع آوري و پردا ش این اطالعات ،عالوه بر احزاب و نامزدها ،سیاستگذاران عمومي نیز نقش
مهمي ایفاء ميکنند .ا این رو آنها هم باید حس اعتماد را در رأيدهندران ،بویژه جوانان،
برانگیزند تا در سایه جلب این اعتماد ،مانع روآوري آنها به منابع خبري و رسانههاي بیگانه
شوند.
 -4با توجه به اینکه آراهي داراي دو بعد ادراک و فکر است ،ال م است دستاندرکاران
سیاستگذاريهاي عمومي ،بویژه در حو ه مشارکتهاي سیاسي و اجتماعي همگاني و
خصوصاً امر انتخابات ،با "مشخص کردن چیستي دانش سیاسي"" ،مطلع بودن ا مطالب مورد

نظر نامزدها یا احزاب" و مجهز کردن آنها به دانش سیاسي براي غیر طرفداران و آنهایي که
قبالً رأي ندادهاند ،خوراک فکري ال م را فراهم کنند و ادراک آنها را افزایش دهند تا ا این
طریق ،رو به رو ا تعداد دو رروه مذکور کاسته و در عوض بر تعداد رأيدهندران طرفدار
اضافه شود.
 -5ا آنجا که نه نظام و نه شهروندان ،هیچکدام به تنهایي نميتوانند منشأ و مصدر قدرت
و تأثیررذاري باشند ،بنابراین ال م است که متولیان خطمشيرذاري عمومي ،سیاستها و
برنامه هایي را اتخاذ کنند که موجب تقویت تعامل بین نظام و مردم رردد .این امر بویژه در
حو ه انتخابات ا اهمیت یادي برخوردار است .یرا ا ی سو ،نظام براي نشان دادن ثبات و
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پایداري و کارایي خود که نشانگان مشروعیت آن محسوب ميشوند ،نیا به رأي مردم بویژه
قشر جوان دارد و ا سوي دیگر مشارکت نکردن مردم در امر انتخابات ،امکان و فرصت تغییر

را ا آنها سلب ميکند .اینجاست که ا ی

طر

دولتمردان باید شرایط و محیطي فراهم کنند

که مردم ،خصوصاً بخش پرشور و فعال و مؤثر آنها یعني جوانان ،بتوانند منطقي و واقعبینانه
تصمیمریري کنند و نسبت به عوامل مؤثر در تصمیمریري ،اطالع کافي داشته باشند و ا طر

دیگر مردم و جوانان نیز با شرکت در انتخابات و اقدام و انتخاب مناسب ،به تقویت و ارتقاء
این شرایط و محیط کم کنند.
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