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چکیده
ترین مسائل جوامع جدید و در عین حال پر طرفدارترین مشارکت سیاسی یکی از پیچیده

دهم ریاست جمهوري در این پژوهش، انتخابات دوره. هاي مشارکت در عصر حاضر استحوزه
کشور، با توجه به ها در ایران به عنوان یکی از وجوه مشارکت سیاسی یا بهتر بگوئیم مهمترین آن

ي اصلی این تحقیق بر این فرضیه. شودرویکردهاي رفتار انتخاباتی موجود در این زمینه بررسی می
هاي اقتصادي هاي قبل از انتخابات خود را بیشتر بر سیاستمبنا قرار دارد که دولت نهم سیاست

ارتباط بین مناظرات ي دیگر بهفرضیه. براي کسب پیروزي در انتخابات دهم تنظیم کرده است
براي انجام این پژوهش از . نژاد اشاره داردتلویزیونی و گرایش رأي دهندگان به آقاي احمدي

هاي شهري و پرسشنامه به تناسب جمعیت در بخش385روش پیمایش استفاده شد و طی آن 
جامعه محیط پژوهش بخش جلگه از توابع استان اصفهان است و . روستایی بخش جلگه توزیع شد

چارچوب نظري این . آماري تحقیق نیز رأي دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوري هستند
ها در این پژوهش گویاي این است که یافته. ي ایدئولوژي مسلط استمقاله اقتصاد سیاسی و نظریه

نژاد و مناظرات تلویزیونی از یک سو و پیروزي او از سوي هاي اقتصادي احمديمیان سیاست
.دیگر رابطه معناداري وجود دارد
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مقدمه
ها و بلکه صدها دیدگاه پیرامون انتخابات دهم ریاست جمهوري و حوادث پس از آن شاید ده

بت به دیگر رویدادهاي نس1388خرداد 22رویداد انتخاباتی . داخلی و خارجی وجود داشته باشد
مشابه در جمهوري اسالمی به یک نقطه برجسته تاریخی تبدیل شده و در عین حال داراي اهمیت و 

ن جمهوري اسالمی را در اگر کسی روحیه و روال مردم و مسؤوال. پیچیدگی خاص خود است
ناشی از نگرانی؛ انتخابات دهم مورد ارزیابی و تحلیل روانشناختی قرار دهد، وجود نوعی رفتارهاي

در . سابقه بوده استتواند مشاهده کندکه تقریبا پس از جنگ تحمیلی بیاضطراب و هیجان را می
حالی که انتقال قدرت در دوران سازندگی، دوران اصالحات و پس از آن به نسبت ساکن وآرام به 

ها و براي برخی طیفي ایران کمی تندتر تپید ووقوع پیوست، در انتخابات دهم ضربان قلب جامعه
هاي سیاسی و جناحی این پژوهش قصد ورود به مباحث و درگیري. گیر بوداشخاص روزهایی نفس

را ندارد، ولی به دست آوردن خصائص تئوریک این واقعه نیازمند به کارگیري یک تحلیل دقیق از 
.منظر اقتصاد سیاسی و ایدئولوژي مسلط است

کار بهنگاهی را در تحلیل دهمین انتخابات ریاست جمهوري نویسندگان در این مقاله چنین
ي ي دهم ریاست جمهوري ایران با تلفیقی از نظریهبنابراین انتخابات بحث برانگیز دوره. گیرندمی

هاي در واقع شواهدي جهت اثبات تاثیر سیاست. شودمیاقتصاد سیاسی و ایدئولوژي مسلط بررسی 
.دشوجهت پیروزي مجدد در انتخابات دهم، ارائه میاقتصادي و اقدامات دولت نهم

ي تلویزیونی در انتخابات دهم ریاست جمهوري مردم ایران براي اولین بار شاهد مناظره
هاي انتخاباتی افزوده کاندیداهاي ریاست جمهوري بودند و این باعث شد که بر جذابیت رقابت

ي منفی روي نژاد، دو طرف به مبارزهاحمديبا موسويدر مناظره بویژهدر این مناظرات . شود
این مناظره . آوردند و به جاي تکیه بر نقاط قوت خویش سعی در نمایش نقاط ضعف رقیب کردند

داد و به دوئل تلویزیونی شبیه بود، موجب دو قطبی شدن که بیشتر بوي زد و خورد سیاسی می
شواهد . ودي از روند رقابت حذف شدندانتخابات دهم شد؛ به طوري که دو کاندیداي دیگر تا حد

نژاداحمديمحمود ها حکایت از آن دارد که این مناظره تاثیر زیادي در پیروزي و نتایج نظر سنجی
حاضر به آن پرداخته نوشتارداشته است که در جاي خود به طور دقیق به عنوان یکی از فرضیات 

.شودمی
2000رستان اصفهان، با وسعت تقریبی بخش جلگه به مرکزیت شهر هرند از توابع شه

متر 1500کیلومتر مربع در شرق شهرستان اصفهان قرار دارد و ارتفاع بلندي آن از سطح دریا 
روستا، مزرعه و 90و شهر اژیه بالغ بر ) مرکز بخش(این بخش داراي دو شهر هرند .باشدمی
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از بعد . ودشت تشکیل گردیده استهاي؛ امامزاده عبدالعزیز و رمکان در قالب دو دهستان بنام
فرهنگی مردم منطقه بویژه مرکز بخش اکثریت باسواد و تعداد زیادي از افراد تحصیل کرده در 
علوم حوزوي و علوم کالسیک در سطح دکترا؛ مهندسی و کارشناسی در بسیاري از نقاط 

به اصول و مبانی اهالی بخش مسلمان شیعی مذهب هستند و از لحاظ اعتقادات . کشور می باشند
زبان . اسالم همانند مرکز استان و شهرستان بوده و براي شعائر اسالمی کوشا و ساعی هستند

متداول اهالی بخش فارسی و محلی است که عالوه بر فارسی به گویش محلی نیز تکلم 
ل امرار معاش اکثریت اهالی این منطقه بیشتر از طریق کشاورزي؛ دامداري و در مراح. کنندمی

روستاهاي منطقه همگی از نعمت برق سراسري؛ آب شرب . بعد صنایع دستی و کارگري است
در ضمن فاصله شهر .باشندمند میبهداشتی از طرح آب اصفهان بزرگ و دفاتر مخابراتی بهره

کیلومتر و فاصله مرکز دهستان 14کیلومتر و فاصله شهر اژیه تا مرکز بخش 90هرند تا اصفهان 
هاي پژوهش حاضر اگر چه قابل تعمیم به یافته. باشدکیلومتر می22عبدالعزیز تا هرند امامزاده 

تمام نقاط ایران نیست اما تردیدي وجود ندارد که براي بسیاري از نقاط کشور و مناطقی که 
بافت جمعیتی و اقتصادي آن به نسبت سنتی و مبتنی بر کشاورزي و دامداري است صدق 

توان نتایج مشابهی را ها میاز مناطق شهري و بخش هاي دور از مراکز استانکند؛ در بسیاري می
.مشاهده کرد

چارچوب نظري
هویت حزبی؛ : توان در پنج نظریهعوامل موثر بر رفتار انتخاباتی را به لحاظ تحلیلی می

د وشناسی سیاسی؛ روانشناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی در دو حوزه خرایدئولوژي مسلط؛ جامعه
.کالن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

رادیکال به این نظریه به عنوان نظریه):با تأکید بر نقش رسانه(ي ایدئولوژي مسلط نظریه
کنند اما بر اساس این نظریه، هرچند افراد خود انتخاب می. شودرفتار انتخاباتی نگریسته می

در ایدئولوژي مسلّط، انتخاب تحت تأثیر . ندگیرهاي فردي با کنترل ایدئولوژیکی شکل میانتخاب
رضوانی، (هاي گروهی است دهد و حتی باالتر، تحت تأثیر رسانهآموزشی است که حکومت می

1386:154.(
مهمترین شاخص این نظریه این است که انتخاب فردي به شدت تحت تاثیر ایدئولوژي 

نقش اساسی را در این نظریه بازي هاي گروهیرسانه. هاي گروهی قرار داردمسلط و رسانه
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ها در مبارزه انتخاباتی به عمل در مطالعاتی که درباره نقش رسانه2شاوو 1مک کومبز. کنندمی
ي گیري دربارهها براي تصمیمآوردند، نشان دادند آنچه در نظر رأي دهندگان مهمترین موضوع

هاي جمعی هایی است که رسانهشود، کم و بیش همان موضوعنامزدهاي انتخابات تلقی می
هاي گروهی به این نظریه معتقد است تبلیغات رسانه). 68: 1388امامی، (اند سازي کردهبرجسته

هاي اندرکاران رسانهدست.کننده استخصوص تلویزیون در تعریف واقعیات، بسیار تعیین
، زمینه تغییر افکار و هاي خبري و فنون متقاعدسازيجمعی با به کارگیري جدیدترین تکنولوژي

عقاید عمومی را فراهم کرده و سرنوشت افکار عمومی آرا را به دست گرفته و افکار و اخبار را 
ي جدیدي به نام تلویزیون؛ رفتار پدیده1959از سال . کنندمنعکس؛ تقویت و حتی خاموش می

انتخاباتی یکی از امروزه در مبارزات . دهندگان را به شدت تحت تأثیر قرار داده استرأي
یابی به اهداف خود مورد هاي انتخاباتی براي دستترین وسایلی که گروهترین و اساسیمهم

کسی که تلویزیون را تصاحب کند، کشور «دهند تلویزیون است؛ به طوري که استفاده قرار می
کردند درصد از مردم اظهار 87، 1992در سال ). 1373:98اشتریان، (» را تصاحب کرده است

که قبل از شروع مبارزات انتخاباتی، حداقل روزي یک بار به اخبار تلویزیون گوش ) در امریکا(
درصد 88همچنین . رسددرصد می83دهند که این میزان در طول دوران انتخابات به فرا می

کنند اي خوب ارزیابی میمردم پوشش تلویزیون بر انتخابات را بسیار خوب یا تا اندازه
اي شدن آن مهمترین اثر تلویزیون، تمرکزگرایی تبلیغات و توده). 149: 1379، 3واناكکا(

همچنین . تلویزیون موجب شد شعارهاي محلی بیشتر جاي خود را به شعارهاي کلی دهد. است
اي شدن امر تبلیغات شود و احزاب را وادار کند تا در تبلیغات تلویزیون توانست موجب توده

). 149: 1379ایوبی، (پسند استفاده کنند پسند یا شاید بتوان گفت عواممردمهايخود از شیوه
ي سنگین خود را بر ترین کشورهاي جهان، رسانه سایهاگرچه در جهان امروز و حتی در سنتی

ي عمومی و نظام اجتماعی و مناسبات انسانی انداخته و قدرت و نفوذ آن نه تنها در عرصه
ترین ساحت زیست فردي تعمیم یافته است اما شاید در هیچ صیمدیریت کالن که در خصو

این ابزار قدرتمند تا . ها برجسته و با اهمیت نشودزمان و شرایطی؛ مثل زمان انتخابات نقش رسانه
اي بیشتري برخوردار باشد از جایی موثر است که هر کاندیدایی که از امکانات و مانور رسانه

در میان رسانه؛ . ر انتخابات نسبت به رقیبانش برخوردار استشانس بیشتري براي پیروزي د
ها مورد توجه افکار هاي بصري بیش از دیگر رسانهسینما و تلویزیون به دلیل امکانات و جذابیت

توان در ساخت نسبت میان این دو با سیاست را می. گذارندعمومی قرار دارند و بر آنها تاثیر می
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هاي هنري و بصري سینما به دلیل جذابیت. هاي تلویزیونی درك کردظرههاي تبلیغاتی و منافیلم
پذیري باال همواره مورد توجه سیاستمداران به ویژه و تلویزیون به خاطر گستردگی و مخاطب

).9: 1388صائمی، (هنگامه انتخابات بوده است در
آن فیلم ه به واسطهشاید در اینجا باید بیشتر از تاثیر سیاست بر سینما سخن راند، چراک

تبلیغاتی به عنوان یک مستند سینمایی خلق شد که بیش از هر نوع مستند یا فیلم داستانی ممکن 
توان فیلم کوتاه هم قلمداد فیلم تبلیغاتی را به لحاظ زمانی می. تواند مخاطب داشته باشدمی

هاي از پرطرفدارترین برنامههاي جذاب و هاي تلویزیونی کاندیداها نیز یکی از آیتممناظره. کرد
.کندگفتگومحور است که بخشی از نسبت رسانه و انتخابات را نمایندگی می

گیري اي براي تصمیماستفاده از تلویزیون در سی سال اخیر به عنوان منبع اطالعات و وسیله
باتی را از طریق ها مبارزات انتخادرصد از امریکایی90حدود . انتخاباتی به مراتب افزایش یافته است

حدود نیمی از رأي دهندگان از تلویزیون 50هاي دهه کنند، در حالی که در سالتلویزیون دنبال می
در کانادا و . ها و رادیو در این زمینه کاهش یافته استاند اما استفاده از روزنامهکردهاستفاده می

درصد از مردم به طور 90یتانیا نیز در بر. شودآلمان نیز همین حالت با میزان کمتري مشاهده می
ترین منبع ها به اصلیکنند و این برنامههاي سیاسی تلویزیون را نگاه میتقریبی هر روز برنامه

در مبارزات انتخاباتی یکی از ). 93: 1373اشتریان، (اند اطالعاتی در روزهاي انتخاباتی تبدیل شده
دهند، ي دستیابی به اهداف خود مورد استفاده قرار میهاي انتخاباتی برامهمترین وسایلی که گروه

کند، نقش و تاثیر بسزایی که تلویزیون در تعیین جهت افکار عمومی ایفا می.تتلویزیون اس
اي بر روي این جعبه جادویی ترغیب سابقهگذاري بیسیاستمداران و احزاب سیاسی را به سرمایه

دوئل تلویزیونی نخست . و دوئل تلویزیونی کشانده استهاي سیاسیها را به سوي بازيکرده و آن
به عرصه ظهور رسید و رقباي انتخاباتی رو در روي یکدیگر و در انظار 1960در امریکا به سال 

آیا بحثی ایدئولوژیک در میان است؟ آیا . ها تماشاچی به مبارزه و جنگ تن به تن پرداختندمیلیون
گیرد؟ رقیبان از چه سخن هاي رایج سیاسی در میایدئولوژياي محتوایی و جدي بر سر مجادله

ها و اعتقادات خود را در باب مسائل مختلفی چون خواهند گفت؟ هر کاندیدا چگونه سیاست
بیان خواهد کرد؟ و چگونه به نقد افکار و ... سیاست داخلی؛ سیاست خارجی؛ اقتصاد؛ فرهنگ و

گیرند؟ و اگر اقعا دو قطب مخالف در مقابل هم قرار میهاي طرف مقابل خواهد نشست؟ آیا وبرنامه
هر کدام پیروز شوند، آیا سیاستی بر خالف دیگري بر کشور جاري خواهند کرد؟ 

این نکته است که اساس هیچ یک غربی، بیان کنندههاي پیشرفتهواقعیت سیاسی دمکراسی
هاي ختالف اساسی میان جناحگونه ادر واقع هیچ. از سؤاالت فوق جایی براي طرح ندارد
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. توان یافت مگر رقابتی بر سر کسب قدرتدرگیر در انتخابات وجود ندارد و اختالفی نمی
حلی جهت مقابله با بیکاري؛ حفظ محیط زیست؛ عدم افزایش جستجو براي پیدا کردن راه

ت موضوعات، مالیات؛ مبارزه با ایدز؛ کمک به افراد مسن و مستمند و بسیاري دیگر از این دس
احزاب موجود با هم بر سر این دهد که اغلب همهشعارهاي مبارزات انتخاباتی را تشکیل می

در این القولند، به راستی کیست که مخالف این موضوعات و شعارها باشد؟موضوعات متفق
هاي خود محبوبیت میان هر کاندیدایی که قدرت نمایشی بیشتري داشته باشد و بتواند با ژست

گویی که سیاست صحنه. شودبیشتري را به عنوان یک هنرپیشه سیاسی کسب کند، انتخاب می
اي که بتواند بهتر بازي کند و مشتریان بیشتري را جلب کند، وسیع نمایشی است و هنرپیشه

کاندیداي حزب . انتخاب خواهد شد؛ خواه به عنوان نماینده، خواه به عنوان رئیس جمهور
جوان و ناشناخته اما آگاه به اهمیت تصاویر تلویزیونی، پست ریاست يجان کنددمکرات، 

هر چند که نیکسون معاون . کندجمهوري امریکا را در مقابل چشمان نیکسون تصاحب می
ها بی رئیس جمهور سابق بوده و از این رو شناخته شده است ولی از آن جا که در مقابل دوربین

).99-102: 1373اشتریان، (گذارد میدست و پاست، صحنه را به رقیب وا
با آغاز . مطالب فوق شاید در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوري ایران نیز صادق باشد

. ي خود شدتبلیغات تلویزیونی نامزدهاي انتخابات دهم، روند انتخابات وارد مهمترین مرحله
اهمیت خاص خود را دارد، اگرچه هر دوره انتخاباتی با توجه به شرایط تاریخی و سیاسی کشور

اي به این موضوع بنگریم به طور قطع انتخابات دهم نسبت به اما اگر بخواهیم از منظر رسانه
بوده و آن هم افزایش تنوع هاي پیش، از پیچیدگی و حساسیت بیشتري برخورداردوره
تضعیف و ي سیاسی را پوشش داده و حمایت کرده یا حتی به هایی است که این واقعهرسانه

بدیهی است که به طور مثال اولین یا پنجمین دوره انتخابات نسبت به این . تخریب آن پرداختند
ها در آن به این اندازه اي کمتري برخوردار بود و نقش رسانهي رسانهدوره از پشتوانه و عقبه

.نبود
ظرات تلویزیونی او با هاي تبلیغاتی کاندیداي پیروز و منارسد فیلماما در این میان به نظر می

فیلم تبلیغاتی آقاي . جلب آراي انتخاباتی داشته استطلب تاثیر زیادي را درکاندیداهاي اصالح
شمقدري ساخته و در آن بیشتر به سفرهاي استانی ایشان و حمایت او از نژاد را جواداحمدي

تبلیغاتی وي را ساخته چهار سال پیش هم فیلم شمقدري. نیازمندان و محرومان تاکید کرده بود
هایی به فیلم این فیلم شباهت«: گویددر این باره می» دولت یار«کارگردان فیلم تبلیغاتی . بود

تالش کردم . اندتغییر نکردهنژاداحمديقبلی داشت؛ بیشتر به این خاطر که ، اندیشه و باورهاي 
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ن را در چهار سال گذشته به تصویر هاي ایراها بسازم که پیشرفتفیلمی صادقانه بر مبناي واقعیت
به دنبال فیلمی هنرمندانه و ماندگار شمقدري).30: 18/3/1388دنیاي اقتصاد، (» کشیده باشد

خواست با بیانی ساده، طبقات مختلف مردمی به ویژه محرومان و روستائیان نبود بلکه بیشتر می
چون بیشتر طبقات پائین جامعه و توان گفت موفق بود،را مد نظر قرار دهد و از این جهت می

).106: 1389امیري، (رأي دادند احمدي نژاد روستائیان به 
مهمتر از همه، آغاز مناظره میان کاندیداهاي انتخابات ریاست جمهوري، فضاي افکارعمومی 

ر صدا و کاندیداها که براي نخستین بار و به ابتکامناظرهپدیده. ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد
طور که از پیش قابل حدس بود همان. شدانتخابات ریاست جمهوري ایران انجام میسیما در صحنه

فضاي سیاسی کشور و به تبع آن نظرگاه انتخاباتی مردم؛ سبد راي کاندیداها را دستخوش تحوالت 
اي خود و ي موضوعات مختلف در مواجهه با رقبابراز نظرات صریح کاندیداها درباره. جدي کرد

و توانایی آنها براي مدیریت هاي صریح که منجر به محک خوردن هوش تن دادن به چالش
خویش شد، توجه وسیع مردم را هاي سخت و دشوار و قدرت آنها در دفاع از برنامه و کارنامهصحنه

داد که ها، تحلیل محتواي سبد رأي کاندیداها نشان میتا پیش از آغاز مناظره. به خود جلب کرد
محمود امان سیاسی علیه هاي بیاي و خیابانی و حجم تخریبعواملی مانند شدت تبلیغات رسانه

میرحسین موسويتبلیغات وسیع و پرحجم . اندك جابجایی در آرا به وجود آورده استنژاداحمدي
5- 10هاي مردم را پر کرده بود و این جریان حداقل چیزي حدود در تهران و شهرهاي بزرگ چشم

).1: 18/3/1388کیهان، (او اضافه کرده بود يدرصد به آرا
در نژاداحمديو کروبیو مناظره1388خرداد 13در تاریخ موسويو نژاداحمديمناظره

ها، نظرسنجی انجام فارغ از هرگونه قضاوتی درخصوص محتواي مناظره. خرداد برگزار شد16
برخالف نژاداحمديدهد که آراي نشان میوسويمو نژاداحمديشده درخصوص مناظره

در واقع سرعت رشد . ها پس از این دو مناظره روندي صعودي پیدا کرده استبرخی تحلیل
ها و رفتارهاي دولت نهم وارد طلبی که با رهیافتی انتقادي نسبت به اندیشهگفتمان جریان اصالح
تري برخورداربود، در حالی که از آن روز خرداد از رشد و شتاب باال13میدان شده بود تا شب 

مرکز 4اي که طبق آمار به بعد رشد گفتمان اصولگرایی شتاب افزونتري گرفت، به گونه
).89: 1389اسماعیلی، (درصد افزایش یافت 12احمدي نژادنظرسنجی رسمی کشور آراي 

. شوده آن اشاره میها، نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما است که بیکی از این نظرسنجی
دهد؛ و سالمت انتخابات را نشان می) صدا و سیما(قابل توجه که اعتبار نظرسنجی نکته

8(هاي فروردین و اردیبهشت هاي مربوط به شهر تهران است هر چند در ماهنظرسنجی



)49پیاپی (95زمستان، 19شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه82

12(ماههاي صدا وسیما در خردادیآراي باالتري دارد اما تمام نظرسنجنژاداحمدي)نظرسنجی
.دهدرا در موقعیتی برتر نشان میموسوي) نظرسنجی

این در حالی است که مطابق نتایج شمارش آرا که از سوي وزارت کشور اعالم شده، در شهر 
855هزار و 809یک میلیون و نژاداحمديراي و 245هزار و 166دو میلیون و موسويتهران 

در حالی که در شهرهاي .دهدا را نشان میهراي کسب کرده بودند که میزان دقت نظرسنجی
کریم؛ شهرري؛ ساوجبالغ؛ شهریار؛ استان تهران نظیر اسالمشهر؛ پاکدشت؛ ورامین؛ دماوند؛ رباط

حدود موسويپیشتاز بوده و تنها در شمیرانات نژاداحمديفیروزکوه؛ کرج؛ نظرآباد و ورامین، 
که این خود تفاوت آرا در مناطق جنوبی و نژاد کسب کرده است یکصدهزار راي بیش از احمدي

.دهدشمال شهر تهران را نشان می
نکته مهم دیگر، آراي مناطق روستایی است که اغلب کاندیداها از آن غافل بوده و 

مرکز تحقیقات صدا و سیما . اندگذاري خود را بیشتر در شهرهاي بزرگ مصروف کردهسرمایه
تواند قدام به نظرسنجی روستایی کرد که نتایج آن میا16/3/88و 9/3/88طی دو نوبت در 

خوبی تاثیرگذاري مناظرات را در آرا، چه از نظر میزان مشارکت و چه از جهت ترکیب راي به
، 3/68نژاداحمديدرصد، راي به 77میزان مشارکت 9/3/88در نظرسنجی . نمایان سازد

میزان 16/3/88د؛ و در نظرسنجی درصد بو2کروبییک درصد و رضاییدرصد، 15موسوي
2/1کروبیو رضاییدرصد، 15موسويدرصد، 1/75نژاداحمديدرصد، راي 80مشارکت 

درصدي و رأي به 31آراي روستایی با سهم بدیهی است غلبه. درصد به دست آمده است
ضوعی است که تواند تاثیري جدي بر نتیجه انتخابات داشته باشد و این همان مومینژاداحمدي

اند و چه در برخی کاندیداهاي معترض چه در تبلیغات و حضورهاي فردي از آن غافل بوده
همچنین نظرسنجی این مرکز در سطح ملی ). 27/3/1388جام جم آنالین، (تحلیل نتایج آرا 

13نظر سنجی این مرکز در . استنژاداحمديبیانگر تاثیر مناظرات در گرایش رأي دهندگان به 
درصد آرا را به 9/35موسويدرصد و 8/49نژاداحمديرداد ماه نشان دهنده این است که خ

خرداد یعنی پس از مناظره 17ولی نظرسنجی همین مرکز که در . اندخود اختصاص داده
محمود احمدي نژادصورت گرفته است بیانگر افزایش آراي کروبیو موسويبا نژاداحمدي

.درصد است7/25به سويمووکاهش آراي 7/62به 

)سیاسی- سیکل تجاري(اقتصاد سیاسی نظریه
کالن انتخاباتی، اکثر علماي اقتصاد سیاسی و دانشمندان علوم سیاسی بر هاينظریهبر اساس 

کنند با به این باورند که در بسیاري از کشورهاي جهان، سیاستمداران و مقامات سعی می



83تخاباتی انتخابات دهم ریاست جمهوريعوامل موثر بر رفتار ان

اسب قبل از برگزاري انتخابات شانس انتخاب مجدد خود را هاي اقتصادي منکارگیري سیاست
در . افزایش دهند و بدین ترتیب بتوانند تا حدود زیادي منافع خود و احزاب خود را تامین کنند

سیاسی نامیده –ادبیات اقتصاد سیاسی این دیدگاه به اختصار تحت عنوان سیکل تجاري 
سیکل تجاري سیاسی بر اساس رفتار متقابل رأي ). 104: 1384اصغرپور و نصراللهی، (شود می

بر اساس این نظریه، در تحلیل الگوي . دهددهندگان و دولت، نوسانات اقتصادي را توضیح می
کنند که با ها تالش میرفتاري رأي دهندگان عوامل اقتصادي نقش به سزایی دارند و دولت

نتایج . ندگان را افزایش دهندهاي اقتصادي متفاوت، میزان رضایت رأي دهاتخاذ سیاست
دهد متغیرهاي اقتصادي نظیر تورم؛ بیکاري؛ رشد اقتصادي؛ کاهش تحقیقات متفاوت نشان می

دهندگان و در نتیجه انتخاب مجدد کاندیداها تاثیر به سزایی در جلب رضایت رأي... ها ومالیات
کاهش دهد، تمایل مردم اگر یک مسئول سیاسی بتواند تورم یا بیکاري کشور خود را . دارد

به عبارت دیگر در این رابطه نوعی تابع . یابدبراي رأي دادن به او در انتخابات بعدي افزایش می
به عنوان مثال در فرانسه بر مبناي این تابع محبوبیت، افزایش یک . شودمحبوبیت تعریف می

د و افزایش یک شودرصد محبوبیت رئیس جمهور تلقی می2درصد تورم کشور معادل کاهش 
).2: 1384دادگر، (درصد محبوبیت وي بود 3/2درصد نرخ بیکاري به معناي کاهش 

صادي را به عوامل هاي اقتثباتیدر سطح کالن معموال اقتصاددانان سیاسی، عامل وقوع بی
اقتصاددانان سیاسی تالش کردند با . دهندیم عوامل سیاسی نسبت مییغیر اقتصادي یا بهتر بگو

هایی مانند سیکل تجاري سیاسی عوامل غیر اقتصادي یا به عبارتی عوامل سیاسی را ه نظریهارائ
در سیکل تجاري سیاسی اساس . ثباتی در اقتصاد کالن بودندشناسایی کنند که عامل بی
هاي اقتصادي هاي نزدیک به انتخابات، سیاستمداران حاکم سیاستاستدالل این بود که در زمان

. دادنند که با ایجاد رونق اقتصادي شانس آنها را براي انتخاب مجددشان افزایش میگزیرا بر می
بخش اول رفتار مقامات سیاسی حاکم؛ بخش دوم : سیکل تجاري سیاسی دو بخش عمده دارد

شد این رفتار بر سه تا آنجا که به رفتار مقامات سیاسی حاکم مربوط می. رفتار رأي دهندگان
:شدفرض استوار می

؛مقامات سیاسی حاکم تمایل دارند تا بار دیگر انتخاب شوند) 1
؛آنها قادرند در انتخابات دستکاري کنند) 2
از طرفی . دهندآنها این دستکاري را بنا به دالیل پیروزي انتخاباتی، در انتخابات انجام می) 3

) الف: ر سه فرض بودشود این رفتار مبتنی بدیگر تا آنجا که به رفتار رأي دهندگان مربوط می
آنها با رأي خود ) ب؛کنندشان را لحاظ میدهندگان در انتخابات فقط منافع اقتصاديرأي
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گیرند پاداش و مقاماتی که علیه منافع اقتصادي آنها مقاماتی را که در راستاي منافع آنها قرار می
ت کردن عملکرد آنها در فرآیند ارزیابی و قضاو) پ. کنند، تنبیه خواهند کردعمل می

نگري آنها هم عمق زمانی محدود به یک نگر هستند وگذشتهاقتصادي مقامات سیاسی، گذشته
).146-147: 1388حاتمی، (سال تا دو سال دارد 
هاي اقتصادي، هر چرخه داراي دوران رونق؛ اوج؛ رکود و بحران چرخهبر اساس نظریه

نتخابات را از سه زاویه مورد بررسی قرار هاي اقتصادي ساز و کار اقتصاد و اچرخه. است
:دهدمی

اثر وضعیت اقتصادي قبل از انتخابات بر رأي مردم؛- 1
هاي اقتصادي؛تعیین زمان انتخابات بر اساس دوره- 2
هاي اقتصادي مثبت، قبل از برگزاري انتخابات توسط دولت موجود ایجاد چرخه- 3

).79: 1384احمدي، (
بندي در یک دسته. سیاسی وجود دارد-هاي تجاريیرامون سیکلهاي متعددي پبنديدسته

:توان تقسیم کردکلی مباحث مربوطه را در دو رویکرد کلی به شکل زیر می
مطرح گردید و در 1975در سال 1نورد هاوساین مدل نخستین بار توسط : رویکرد اول

حث این مدل این است اساس ب. معروف است» طلبیفرصت«هاي تجاري به روش ادبیات سیکل
دهندگان، کوتاه مدت رأيمتصدیان امور مملکتی درصدد هستند با توجه به حافظه: که

هاي نزدیک به انتخابات اتخاذ کنند که وضعیت معیشتی جامعه و عملکرد هایی در سالسیاست
ا دست کنند تا بها پیش از انتخابات تالش میبنابراین دولت. اقتصادي خود را بهبود بخشند
اي رفتار نمایند که دوباره توسط رأي دهندگان هاي پولی به گونهکاري اقتصاد از کانال سیاست

).169-190: 1975هاوس، نورد(انتخاب شوند و در قدرت باقی بمانند 
این بود که طی یک نوردهاوساصلی فرضیه. نام برد2لیچرتوان از مینوردهاوسعالوه بر 

ه طول چهار سال، نرخ بیکاري در دو سال اول افزایش و نرخ تورم دوره ریاست جمهوري ب
بر لیچرفرضیه . یابدکاهش یافت و در دو سال آخر نرخ بیکاري کاهش و نرخ تورم افزایش می

طی یک دوره ریاست جمهوري به مدت چهار : بر این اصل استوار بود کهنوردهاوسعکس 
یابد و در دو سال دوم نرخ خ بیکاري کاهش میسال، نرخ تورم در دو سال اول افزایش و نر

).156: 1386پورکاظمی و دیگران، (یابد تورم کاهش و نرخ بیکاري افزایش می
توان میچنینطلبانه را که مفروضات کلیدي سیکل تجاري سیاسی فرصتکوتاه سخن این

1. Nord House
2. Lychr
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:برشمرد
؛در قدرت باقی بماننددهند باشند و ترجیح مییکسان میسیاستمداران داراي روحیه- 1
کند به قدرت که تالش میکه بر سر قدرت است و آنآن: دو گروه کاندیدا وجود دارند- 2

؛شودهاي حزبی در این حالت نادیده انگاشته میبرسد و وابستگی
ها به عملکرد اقتصادي دولتمردان آن. دهندگان؛ بیکاري و تورم را دوست ندارندرأي- 3

دهند و کنند و به گذشته نزدیک بیشتر اهمیت میوند گذشته را مرور میکنند و رتوجه می
؛اهداف یکسان دارند

: 1385مزینی، (گذاران ابزارهاي سیاست پولی را تحت کنترل خود دارند سیاست- 4
218-219.(

هاي پولی دولت تاکید سیاسی بر سیاست–هاي تجاري هاي اولیه سیکلدر حالی که گونه
ها نظیر پرداخت یارانه؛ کاهش مالیات؛ هاي مالی دولتعات بعدي سیاستکردند، مطالمی

این دسته از . کسري بودجه دولت؛ و پرداخت کاالهاي نقدي را مورد توجه قرار دادند
.هاي تجاري سیاسی فرصت طلبانه با منشاء مالی نام گرفتندمطالعات؛ سیکل
در این مدل . مطرح گردید1977در سال1هیبساین مدل اولین بار توسط : رویکرد دوم

هاي فرض شده است که سیستم سیاسی کشور از دو حزب تشکیل شده که هر کدام برنامه
این مدل که به مدل حزبی یا پارتیزانی معروف است، تالش دارد با . خاص خود را دارند

ردازد تفکیک دولتمردان به دو حزب راست و چپ به بررسی رفتار آنها براي انتخاب مجدد بپ
استدالل کردند که احزاب چپ در 3داگالسو 2تافت؛ هیبس). 143: 1390گرجی و اقبالی،(

هاي کاهش بیکاري در انتخابات دارند و احزاب راست در صورت پیروزي بیشتر سیاست
گیرند که در هر حال این جابجایی هاي کاهش تورم را در پیش میصورت پیروزي، سیاست

فرض اساسی این مدل این است ). 7: 1389حاتمی، (شود اد کالن میثباتی در اقتصموجد بی
هاي که رأي دهندگان در خصوص تورم و بیکاري ترجیحات متفاوت دارند و هر کدام از جناح

.کنندسیاسی که به ترجیحات آنها نزدیک باشند را انتخاب می

گیري و حجم نمونهنمونهشیوه
آوري اطالعات از تمامی افراد به ري و عدم امکان جمعآمابا توجه به حجم وسیع جامعه

آماري جویی در وقت و هزینه، ناگزیر تعدادي از جامعهمنظور تسهیل و تسریع پژوهش و صرفه
1. Hybs
2. Taft
3. Douglas
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به عنوان نمونه مورد مطالعه ) اياي چند مرحلهخوشه(بر اساس روش احتمالی یا تصادفی 
پرسشنامه در بین افرادي که واجد 420براي این منظور به صورت تصادفی. انتخاب شدند

مورد مطالعه داشتند توزیع گردید که از این تعداد بعضی شرایط رأي بودند و سکونت در منطقه
ها به دالیلی مختلف مثل ناقص بودن و بازنگرداندن آنها حذف شدند و در از پرسش نامه
ها در یل و آزمون فرضیهآوري شده و جهت تجزیه و تحلپرسشنامه جمع385مجموع تعداد 

هاي آماري این تعداد پرسشنامه مبناي تحلیل قرار گرفتند وآزمون. دستور کار قرار گرفت
.استفاده شدSPSSمناسب با استفاده از نرم افزار آماري 

خواهد حجم نمونه در یک تحقیق بستگی به آن دارد که محقق به چه دقت و اطمینانی می
کوکرانا به کل جامعه آماري تعمیم دهد؛ که در این تحقیق از فرمول نتایج تحقیق از نمونه ر
و ) جامعه آماري(این فرمول بر اساس جمعیت کل . ، استفاده شده استبراي تعمیم حجم نمونه

پور، رفیع(کند درصد حجم نمونه، حجم نمونه را برآورد می5درصد وخطاي 95سطح اطمینان 
نفر 385برابر با کوکراننمونه در این تحقیق براساس فرمول بر این اساس حجم ). 383: 1370

.باشدمی
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:اجزاي فرمول فوق به شرح زیر است
n =حجم جمعیت نمونه
N =آماريحجم جامعه
t =یـابی بـه ضـریب اطمینـان معـین کـه چـون ضـریب         مقدار اشتباه استاندارد الزم براي دست

.خواهد بود96/1معادل tدر نظر گرفته شده بنابراین 95/0اطمینان 
d = است و بنابراین مقدار 05/0دقت احتمالی مطلوب که معادلd 0025/0عبارتست از
P =است5/0که معادل آماري احتمال وجود نسبت صفت در جامعه.
q =است5/0که معادل احتمال وجود نسبت صفت در حجم نمونه.

پایایی
اي کمی و تکنیکی پایایی مساله. باشدگیري و ثبات آن میمنظور از پایایی آزمون؛ دقت اندازه

فت آید یا صگیري با چه دقت و صحتی پدید میاست و بیشتر ناظر به این سوال است که ابزار اندازه
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وسیله - 1که تا چه حد، سنجهرو، شاخصی است دال بر ایناز این. کندگیري میمورد نظر را اندازه
گیري این است که ور از خطاهاي اندازهمنظ. است2داراي خطاهاي تغییرپذیري- گیرياندازه
ه را در یک هاي مختلف و واقعیات مشابدرستی واقعیتی را در زمانگیري نتواند به ي اندازهوسیله

زمانی که ). 147: 1382ساروخانی، (گیري کند هاي آن را اندازهدرستی بشناسد و دگرگونیزمان به 
هاي باشد و هدف پژوهشگر؛ سنجش یک مفهوم پیچیده از طریق گویهلیکرتمقیاسی از نوع 

استفاده 3اخکرونبآلفايتوان از آماره ها، میه منظور سنجش سازگاري درونی گویهب. مختلف باشد
ها انسجام تر باشد، حاکی از آن است که گویههر اندازه مقدار ضریب آلفا به یک نزدیک. کرد

پس از سنجش پایایی مفاهیم مورد نظر، مقادیر زیر براي آلفاي کرونباخ . درونی بیشتري با هم دارند
:به دست آمده است

هامیزان آلفا کرونباخ گویه-1جدول شماره 
میزان آلفاکرونباخهاد گویهتعدامفهوم

/.6635هاي اقتصاديسیاست
/.4621مناظرات انتخاباتی

هاي اقتصاديهاي مربوط به سیاستگویه
دانید؟را چه مینژادمحمود احمديعلت اصلی پیروزي - 1
نژاد وعملکرد چهارساله دولت نهمهاي اقتصادي دولت احمديسیاست1- 1
نژاداحمديت سبک زندگی و شخصی1- 2
در جامعههاشمی رفسنجانیاستفاده از تبلیغات علیه آقاي 1- 3
مناظرات تلویزیونی و افشاسازي در آن1- 4
چقدر در پیروزي او نقش داشته است؟نژاداحمديهاي اقتصادي به نظر شما سیاست- 2
موثر بوده است؟نژاداحمديپرداخت سهام عدالت تا چه میزان در پیروزي - 3
ها چه میزان در به نظر شما مطرح کردن طرح تحول اقتصادي با محوریت پرداخت یارانه- 4

موثر بوده است؟نژاداحمديپیروزي 
به نظر شما توجه به مناطق محروم و روستاها و اقشار پائین جامعه تاچه میزان در پیروزي - 5

موثر بوده است؟نژاداحمدي

1. Measure
2. Variable Errors
3. Cronbach's Alpha



)49پیاپی (95زمستان، 19شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه88

از صندوق مهر امام رضا یا یکی از احمدي نژاداول ریاست جمهوريآیا در دوره- 6
.اید؟ بلی، خیرهاي کشور وام دریافت کردهبانک

هاي مربوط به مناظرات انتخاباتیگویه
منبع اصلی کسب اطالعات انتخاباتی شما چه بوده است؟- 1
از مناظره تلویزیونی کدام کاندیدا بیشتر خوشتان آمد؟- 2
نژاد نقش موثر داشته است؟ناظرات تا چه اندازه در پیروزي احمديتبلیغات انتخاباتی به ویژه م- 3
نژاد در مناظرات تلویزیونی و نام بردن از برخی احمديبه نظر شما افشاسازي محمود- 4

اشخاص مانند هاشمی رفسنجانی، ناطق نوري و زهرا رهنورد تا چه اندازه در پیروزي او موثر 
بوده است؟

هاي دهد، مقدار آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي سیاستنشان می) 1(هاي جدول چنانکه داده
.اقتصادي و مناظرات انتخاباتی از میزان باالیی برخوردار است

متغیر وابسته
در انتخابات دهم ریاست جمهوري محمود احمدي نژاددر این تحقیق پیروزي متغیر وابسته

ي به نسبت زیادي در مقابل رقباي خود فاصلهدر این انتخابات توانست با احمدي نژاد. است
.پیروز شود

متغیر مستقل 
هاي اقتصادي متغیر اصلی سیاست- 1: در این پژوهش از دو متغیر مستقل استفاده شده است

هاي سهام عدالت وسود آن؛ مطرح کردن طرح تحول اقتصادي؛ سیاست: از قبیلنژاداحمدي
دومین متغیر؛ مناظرات - 2.نژاد استپیروزي احمدياست و تاثیر آن در...مالی دولت و

.نژاد استدهی آرا به سمت احمديتلویزیونی و تأثیرآن در جهت

آمار توصیفی
شناختی پرداخته شده هاي جمعیتویژگیدر این بخش با استفاده از جداول به توصیف

- یک تحقیق انسانیهايگیري دادهترین ابزارها براي سنجش و اندازهجداول از مهم. است
پذیر ساختن واقعیت مورد هدف نهایی جداول، کمی و سنجش. آینداجتماعی به شمار می

.تصویري دقیق از آن استمطالعه و تا سر حد امکان ارائه
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توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس-2جدول شماره 

درصد تجمعیدرصدفراوانی
1931/503/50مرد
1916/49100زن

3/89/.13پاسخبی
385100جمع

دهد، توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس پاسخگویان را نشان می) 2(جدول شماره 
1/50معادل (نفر 193باشد که شامل بر اساس جدول حاصله بیشترین فراوانی از آن مردان می

/. 3معادل (یک نفر . قرار دارد) درصد6/49معادل (نفر 191باشد، بعد از آن زنان با می) درصد
.به این گویه پاسخ نداده بودند) درصد

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرکت در انتخابات دهم-3جدول شماره 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

3589393راي دادن
277100راي ندادن

--- --- --- پاسخبی
385100جمع

راوانی پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در انتخابات توزیع ف-3جدول شماره 
در ) درصد93معادل (نفر 358دهد، براساس جدول باال ریاست جمهوري دهم را نشان می

همه . در انتخابات شرکت نکردند) درصد7معادل (نفر 27انتخابات شرکت کردند و 
.پاسخگویان به این گویه پاسخ دادند

ع فراوانی پاسخگویان بر حسب رأي دادن به کاندیداهاي مختلفتوزی-4جدول شماره 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

2822/739/77نژاداحمدي
687/177/96موسوي
93/22/99رضایی
38/0100کروبی

236/0پاسخبی
385100جمع
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ط پاسخگویان را نشان توزیع فراوانی بر حسب انتخاب کاندیداها توس) 4(جدول شماره 
نفر 68با موسوي، )درصد2/73معادل (نفر 282با نژاداحمديدهد، براساس جدول باالمی

) درصد8/0معادل (نفر 3با کروبیو ) درصد3/2معادل (نفر 9با رضایی، )درصد7/17معادل (
آمار . یه پاسخ ندادندبه این گو) درصد6/0معادل (نفر 23. هاي اول تا چهارم قرار دارنددر رده

.خوانی داردهاي بخش جلگه همبه دست آمده با آراي صندوق

دادیدرا میاحمدي نژادبرحسب این که چند درصد احتمال پیروزي گویانپاسختوزیع فراوانی- 5جدول شماره 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

121/31/3اصال
146/38/6خیلی کم

311/88/14کم
618/157/30سطمتو

1335/344/65زیاد
1335/34100خیلی زیاد

13/0پاسخبی
385100جمع

را نژاداحمديتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احتمال پیروزي ) 5(جدول شماره 
به طور جداگانه شانس پیروزي ) درصد69معادل (نفر 268دهد، بر اساس جدول باال نشان می

متوسط، ) درصد8/15معادل (نفر 61اند، را در حد خیلی زیاد و زیاد مشخص کردهنژادمدياح
1/3معادل (نفر 12خیلی کم و ) درصد6/3معادل (نفر 14کم، ) درصد1/8معادل (نفر 31

.به این گویه پاسخ نداده است) درصد3/0(یک نفر که معادل . انداصال را انتخاب کرده) درصد

دانید؟را چه مینژاداحمدياین که علت اصلی پیروزي برحسبگویانپاسخفراوانی توزیع- 6اره جدول شم
درصد تجمعیدرصدفراوانی

1565/409/40چهار ساله دولت نهمهاي اقتصادي و عملکردسیاست
391/102/51نژادسبک زندگی و شخصیت احمدي

277/03/58امعهاستفاده از تبلیغات علیه هاشمی در ج
1593/41100مناظرات تلویزیونی و افشاسازي در آن

41پاسخبی
385100جمع
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نژاداحمديگویان برحسب این که علت اصلی پیروزي توزیع فراوانی پاسخ) 6(جدول شماره 
مناظرات ) درصد3/41معادل (نفر 159دهد، براساس جدول باال دانید؟ نشان میرا چه می

) درصد1/10معادل (نفر 39هاي اقتصادي، سیاست) درصد5/40معادل (نفر 156لویزیونی، ت
استفاده از تبلیغات علیه هاشمی رفسنجانی در جامعه را ) درصد7/0معادل (نفر 27سبک زندگی، 

به این گویه پاسخ ) معادل یک درصد(نفر 4. عنوان کردندنژاد احمدياز جمله دالیل پیروزي 
دهد مناظرات تلویزیونی بیشترین درصد را به خود نشان می8چنانکه شکل شماره . ندادند

در این . دهدرا نشان مینژادمحمود احمدياختصاص داده است و این تأثیر مناظرات در پیروزي 
مناظرات کاندیداها به نقد یکدیگر پرداختند که در این میان نقد عملکرد و شعارهاي اقتصادي 

شاید بتوان گفت در این مناظرات مسائل و شعارهاي . یگاه خاصی بر خوردار بودطرفین از جا
به . دهندگان داشتاي برخوردار بود که تأثیر زیادي را بر رفتار رأياقتصادي از جایگاه ویژه

به . عبارت دیگر مناظرات تلویزیونی تحت تأثیر مسائل اقتصادي و فساد اقتصادي قرار گرفت
.تصادي تبدیل به مسئله اصلی مناظرات گردیدنحوي که مسائل اق
احمدي نژادگویان بر حسب اولویت مردم در رأي دادن به توزیع فراوانی پاسخ-7جدول شماره 

درصد تجمعیدرصدفراوانی
1876/4849اقتصادي
727/188/67اجتماعی
932/241/92سیاسی
308/7100فرهنگی

88/0پاسخبی
385100جمع

توزیع فراوانی برحسب اولویت اول مردم در رأي دادن به کاندیداي پیروز ) 7(جدول شماره 
اولویت ) درصد6/48معادل (نفر 187دهد بر اساس جدول باال در انتخابات دهم را نشان می

معادل (نفر 30سیاسی و ) درصد2/24(نفر 93اجتماعی، ) درصد7/18معادل (نفر 72اقتصادي، 
.نفر به این گویه پاسخ نداده بودند8. فرهنگی را انتخاب کردند) درصد8/7

در پیروزي وياحمدي نژادهاي اقتصادي گویان بر حسب نقش سیاستتوزیع فراوانی پاسخ- 8جدول شماره 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

215/55/5اصال
106/21/8بسیار کم

308/78/15کم
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767/196/35متوسط
1484/3874زیاد

10026100خیلی زیاد
--- --- --- پاسخبی

385100جمع

در انتخاب وي را نشان نژاداحمديهاي اقتصادي توزیع فراوانی نقش سیاست) 8(جدول شماره
نفر کم 30؛ )درصد6/2(نفر بسیار کم 1اصال؛) درصد5/5(نفر 21بر اساس جدول باال : دهدمی

100؛ )درصد4/38معادل (نفر زیاد 148؛ )درصد7/19معادل (نفر متوسط 76؛ )درصد8/7ل معاد(
.همه افراد به این گویه پاسخ دادند. اندرا انتخاب کرده) درصد26معادل (نفر خیلی زیاد 

گویان بر حسب دریافت سهام عدالتتوزیع فراوانی پاسخ-9جدول شماره 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

2456/636/63خیر
1404/36100بله

--- --- جواب نداده
385100جمع

دهد، براساس توزیع فراوانی برحسب دریافت سهام عدالت را نشان می) 9(جدول شماره 
4/36معادل (نفر 140و) درصد6/63معادل (اند نفر سهام عدالت دریافت نکرده245جدول باال 

.همه افراد به این گویه پاسخ دادند. اندت کردهسهام عدالت دریاف) درصد

احمدي نژادگویان بر حسب میزان تاثیر سهام عدالت در پیروزي توزیع فراوانی پاسخ- 10جدول شماره 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

202/52/5اصال
162/44/9بسیار کم

364/98/18کم
944/242/43متوسط

1376/359/78زیاد
8121100خیلی زیاد

13/0پاسخبی
385100جمع
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نژاد را توزیع فراوانی میزان تاثیر پرداخت سهام عدالت در پیروزي احمدي) 10(جدول شماره 
2/4معادل (نفر بسیار کم 16) درصد2/5معادل (نفر اصال 20براساس جدول باال . دهدنشان می

) درصد6/35(نفر زیاد 137) درصد4/24(نفر متوسط 94) درصد4/9معادل (نفر کم 36) درصد
.یک نفر هم به این گویه پاسخ نداده است. اندرا مشخص کرده) درصد21(نفر خیلی زیاد 81

گویان بر حسب میزان تاثیر طرح تحول اقتصادي با محوریت توزیع فراوانی پاسخ- 11جدول شماره 
داحمدي نژاها در پیروزي پرداخت یارانه

درصد تجمعیدرصدفراوانی
187/47/4اصال

162/49/8بسیار کم
2779/15کم

851/2238متوسط
13531/352/73زیاد

1038/26100خیلی زیاد
13/0پاسخبی

385100جمع

گویان برحسب میزان تأثیر طرح تحول توزیع جدول فراوانی پاسخ) 11(جدول شماره 
7/4معادل (نفر اصال 18براساس جدول باال : دهدرا نشان مینژاداحمدير پیروزي اقتصادي د

نفر متوسط 85؛ )درصد7معادل (نفر کم 27؛ )درصد2/4معادل (نفر بسیارکم 16؛ )درصد
8/26معادل (نفر خیلی زیاد 103؛ )درصد1/35معادل (نفر زیاد 135؛ )درصد1/22معادل (

.یک نفر به این گویه پاسخ نداده بود. درا انتخاب کردن) درصد
احمدي نژادگویان بر حسب میزان تأثیر سفرهاي استانی در پیروزي توزیع فراوانی پاسخ- 12جدول شماره 

درصد تجمعیدرصدفراوانی
121/31/3اصال

187/48/7بسیار کم
121/39/10کم

702/181/29متوسط
1348/349/63زیاد

1391/36100ی زیادخیل
-- -- پاسخبی

385100جمع
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گویان برحسب میزان تأثیرسفرهاي استانی در توزیع جدول فراوانی پاسخ) 12(جدول شماره 
18؛ )درصد1/3معادل (نفر اصالً 12دهد، براساس جدول باال را نشان مینژاد احمديپیروزي

2/18معادل (نفر متوسط 70؛ )درصد1/3معادل (نفر کم 12؛ )درصد7/4معادل (نفر بسیارکم 
را ) درصد1/36معادل (نفر خیلی زیاد 139؛ )درصد8/34معادل (نفر زیاد 134؛ )درصد

.انتخاب کردند

گویان بر حسب توجه به مناطق محروم؛ طبقات پایین و روستاها و توزیع فراوانی پاسخ- 13جدول شماره 
حمدي نژاداتأثیر آن در پیروزي 

درصد تجمعیدرصدفراوانی
134/34/3اصال

93/27/5بسیار کم
93/21/8کم

429/1019متوسط
1335/345/53زیاد

1795/46100خیلی زیاد
-- -- پاسخبی

385100جمع

ق گویان برحسب میزان تأثیر توجه به مناطتوزیع جدول فراوانی پاسخ) 13(جدول شماره 
دهد براساس جدول را نشان مینژاداحمديمحروم؛ روستاها و اقشار پایین جامعه در پیروزي

3/2معادل (نفر کم 9؛ )درصد3/2معادل (نفر بسیارکم 9؛ )درصد4/3معادل (نفر اصال 13: باال
نفر 179؛ )درصد5/34معادل (نفر زیاد 133؛ )درصد9/10معادل (نفر متوسط 42؛)درصد
.همه افراد به این گویه پاسخ دادند. را انتخاب کردند) درصد5/46معادل (زیاد خیلی 

گویان بر حسب دریافت وام از صندوق مهر امام رضاتوزیع فراوانی پاسخ- 14جدول شماره 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

3509/909/90خیر
351/9100بله

--- --- پاسخبی
385100جمع
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گویان برحسب دریافت وام از صندوق مهر توزیع جدول فراوانی پاسخ) 14(ره جدول شما
نفر 35؛ )درصد9/90(نفر وام نگرفته بودند 350: براساس جدول باال. دهدامام رضا را نشان می

.همه افراد به این گویه پاسخ دادند. ؛ وام دریافت کرده بودند)درصد1/9معادل (

گویان برحسب اینکه منبع اصلی کسب اطالعات انتخاباتی چه بوده است؟وانی پاسختوزیع فرا- 15جدول شماره 

دهد توزیع فراوانی برحسب منابع کسب اطالعاتی افراد را نشان می) 15(جدول شماره 
9/2معادل (نفر اینترنت 11؛ )درصد9/9معادل (نفر 38دوستان و آشنایان : براساس جدول باال

نفر ماهواره 23؛ )درصد6/1معادل (نفر رادیو 6؛ )درصد7/5ادل مع(نفر مطبوعات 22؛ )درصد
همه افراد به این . را انتخاب کردند) درصد73معادل (نفر تلویزیون 281؛)درصد6معادل (

بررسی منبع کسب اطالعات انتخاباتی اشخاص بیانگر این نکته است؛ افرادي . گویه پاسخ دادند
ها بوده است بیشتر به و ماهواره منبع اصلی کسب اطالعات آناندکه از ماهواره استفاده کرده

.نژاداحمدياند تا رأي دادهموسوي
گویان بر حسب میزان استقبال از مناظره کاندیداهاتوزیع فراوانی پاسخ- 16جدول شماره 

درصد تجمعیدرصدفراوانی
323/84/8کروبی
391/106/18رضایی
416/103/29موسوي

2701/70100احمدي نژاد
38/0پاسخبی

385100جمع

درصد تجمعیدرصدفراوانی
389/910دوست و آشنایان

119/29/12اینترنت
227/56/18مطبوعات

66/12/20رادیو
2362/26ماهواره

28173100تلویزیون
--- --- پاسخبی

385100جمع
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گویان برحسب استقبال از مناظره کدام کاندیدا را توزیع جدول فراوانی پاسخ) 16(جدول شماره 
نفر مناظره 32دهد؟ در پاسخ به این سوال که از مناظره کدام کاندیدا بیشتر خوشتان آمد؟ نشان می
6/10معادل (نفر موسوي 41؛ )درصد1/10معادل (نفر رضایی 39؛)درصد3/8معادل (کروبی 

.نفر نیز به این گویه پاسخ ندادند3. را انتخاب کردند) درصد1/70(نفر احمدي نژاد 270؛)درصد
احمدي نژادگویان بر حسب میزان تأثیر مناظرات در پیروزي توزیع فراوانی پاسخ- 17جدول شماره 

گویان برحسب میزان تأثیر مناظرات در توزیع جدول فراوانی پاسخ) 17(جدول شماره 
نفر 5؛ )درصد3/1معادل (نفر اصالً 5: براساس جدول باال. دهدنشان میرا نژاداحمديپیروزي 

3/15معادل (نفر متوسط 59؛ )درصد9/2معادل (نفر کم 11؛ )درصد3/1معادل (بسیارکم 
را ) درصد1/42معادل (نفر خیلی زیاد 162؛ )درصد1/37معادل (نفر زیاد 143؛ )درصد

.این گویه پاسخ دادندگویان به همه پاسخ. انتخاب کردند
در مناظرات احمدي نژاد گویان بر حسب میزان تأثیر افشاگري توزیع فراوانی پاسخ- 18جدول شماره 

احمدي نژادتلویزیونی و تأثیر آن در پیروزي 
درصد تجمعیدرصدفراوانی

159/39/3اصال
419/4بسیار کم

215/54/10کم
755/199/29متوسط

1065/274/54زیاد
1646/42100خیلی زیاد

-- -- پاسخبی
385100جمع

جمعیدرصد تدرصدفراوانی
53/13/1اصال

53/16/2بسیار کم
119/25/5کم

593/158/20متوسط
1431/379/57زیاد

1621/42100خیلی زیاد
-- -- پاسخبی

385100جمع
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21؛)درصد1معادل (نفر بسیارکم 4؛ )درصد9/3معادل (نفر اصالً 15براساس جدول باال 
5/27معادل (نفر زیاد 106؛ )درصد5/19معادل (نفر متوسط 75؛ )درصد5/5معادل (نفر کم 

همه به این گویه پاسخ . را انتخاب کردند) درصد6/42معادل (نفر خیلی زیاد 164؛ )درصد
.دادند

آمار استنباطی
به سنجش )one Sample T Test(تی هاي آماريدر بخش استنباطی با استفاده از آزمون

از میان عوامل موثر بر رفتار : فرضیه اول.هاي تحقیق پرداخته شده استداري فرضیهمعنی
توان در واقع می. نقش داشته استمحمود احمدي نژاد ادي در پیروزي انتخاباتی، عامل اقتص

و پیروزي وي در انتخابات رابطه نژاد احمديهاي اقتصادي سیاستچنین بیان کرد که بین 
طرح شده، از طرف دیگر ايهاي اقتصادي در سطح فاصلهسیاستمتغیر مستقل . وجود دارد

بنابراین از تکنیک . سنجیده شده استسطح اسمیدر نژاداحمديپیروزي ي متغیر وابسته
- فرضیه. براي آزمودن این فرضیه استفاده شده است) one Sample T Test(آماري آزمون تی 

:شودهاي آماري به ترتیب زیر نوشته می
H: P = 0فرضیه صفر 

H: P > 0فرضیه یک 

هاي اقتصادي و در فرضیه صفر، فرض ما این است که هیچ گونه ارتباطی بین سیاست
.باشدنژاد وجود ندارد و فرضیه مقابل بیانگر وجود ارتباط بین این دو متغیر میپیروزي احمدي

وجود و پیروزي وي در انتخابات رابطه نژاداحمديهاي اقتصادي سیاستبین :آزمون فرضیه- 19جدول شماره 
.دارد

Sig Df T میانگین فراوانی متغیر
0,000 382 57/62 85/14 383 هاي اقتصاديسیاست

و پیروزي وي در نژاداحمديهاي اقتصاديبین سیاستبه منظور بررسی رابطه ) 19(جدول شماره 
نفر و میانگین 383میزان فراوانی : انتخابات از تکنیک آماري تی استفاده شده است، براساس جدول باال

که کمتر از شده که با توجه به اینSig=0.000داري و مقدار معنیT= 57/62بود، میزان تی 85/14
ي اول ما که شود، یعنی فرضیهدرصد اطمینان تأیید می95حداقل باشد این رابطه بامی05/0مقدار 

.شودو پیروزي وي در انتخابات بود تأیید مینژاداحمديهاي اقتصادي بیانگر وجود رابطه بین سیاست
.داشته استنژاداحمديشترین نقش را درپیروزي مناظرات تلویزیونی بی: فرضیه دوم
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طرح شده، از طرف دیگر متغیر وابسته ايمناظرات تلویزیونی در سطح فاصلهمتغیر مستقل 
بنابراین از تکنیک آماري آزمون تی . سنجیده شده استدر سطح اسمینژاد احمديپیروزي 

)one Sample T Test (هاي آماري به ترتیب فرضیه. استبراي آزمودن این فرضیه استفاده شده
:شودزیر نوشته می

H: P = 0فرضیه صفر 

H: P > 0فرضیه یک 

در فرضیه صفر، فرض ما این است که هیچ گونه ارتباطی بین مناظرات تلویزیونی و پیروزي 
.باشدوجود ندارد و فرضیه مقابل بیانگر وجود ارتباط بین این دو متغیر مینژاداحمدي

.داشته استاحمدي نژادمناظرات تلویزیونی بیشترین نقش را در پیروزي :آزمون فرضیه- 20اره جدول شم
Sig Df T میانگین فراوانی متغیر

0,000 384 5/51 05/8 385 مناظرات

در نژاداحمديبین مناظرات تلویزیونی و پیروزي به منظور بررسی رابطه ) 20(جدول شماره 
نفر و 385میزان فراوانی : براساس جدول باال. تی استفاده شده استانتخابات از تکنیک آماري

شده که با توجه به این Sig=0.000و مقدار معنی داري =5/51Tبود، میزان تی 05/8میانگین 
شود، یعنی درصد اطمینان تأیید می95باشد این رابطه با حداقل می05/0که کمتر از مقدار 

در انتخابات احمدي نژادرابطه بین مناظرات تلویزیونی و پیروزي ي ما که بیانگر وجودفرضیه
.شودبود تأیید می

گیرينتیجه
اهمیت اقتصاد بر سیاست و تأثیرگذاري مسائل اقتصادي بر مسائل سیاسی را کمتر کسی انکار 

. کندیي دیگر فرق ماي به جامعهاین تأثیرگذاري امري نسبی است و میزان آن از جامعه. کرده است
رایت میلزشناس آمریکایی طور که جامعههمان. اقتصاد بر سیاست و قدرت تأثیري شگرف دارد

انتخابات به عنوان یکی از مهمترین .»منشأ تداوم قدرت؛ ثروت و امتیازات مالی است«عقیده دارد 
. ر گیردي صاحبات ثروت و قدرت قراهاي گزینش در دنیاي امروز می تواند مورد توجه ویژهروش

طور که اشاره شد گیرد و همانهاي گوناگونی صورت میدهی به این مقوله از روشلذا جهت
. هاي اقتصادي به امري متداول تبدیل گشته استها و بحثتأثیرگذاري بر انتخابات از طریق رسانه

می ایران انتخابات ریاست جمهوري دهم ایران از جمله انتخاباتی بود که در بعد از انقالب اسال
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این پژوهش نشان . هاي اقتصادي پیرامون آن شکل گرفتاي و حتی شاعبههاي رسانهبیشترین بحث
دهی آن به افکار عمومی تا چه میزان بوده و چگونه بر نتایج دهد که اهمیت رسانه و جهتمی

شد و نتایج روبا استقبال روبه1388هاي انتخاباتی در سال مناظره. انتخابات تأثیر گذاشته است
ي آن است که در اخذ تصمیم نهایی رأي دهندگان ایرانی مؤثر ها نشان دهندهبسیاري از نظرسنجی

هاي آن در جامعه و دریافت بازتابنژاداحمديو موسويي سیزده خرداد بین مناظره.اندواقع شده
سر کشور با اختالف در سرانژاداحمدياز سوي مسئوالن ستادهاي انتخاباتی، روشن شد که آراي 

هاي بسیاري از مراکز نظرسنجی علمی و معتبر داخلی که گزارش.باالتر استموسوي توجهی از قابل
در دور نخست نژاداحمديساختند، به روشنی خبر از پیروزي محرمانه خود را به مسؤوالن منتقل می

و در این مورد صدا و سیما، به نتایج این پژوهش هم حاکی از آن است که رسانه.دادندانتخابات می
هاي انتخاباتی، توانسته است بر نظر مردم هاي انتخاباتی آن و در رأس آنها مناظرهویژه برنامه

. سازدتأثیرگذار باشد و اهمیت رسانه را در این کارزار و تأثیر آن را در سیاست به روشنی نمایان می
را احمدي نژادطبان علت اصلی پیروزي درصد مخا41نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که 

درصد 73نظر به این که حدود . مناظرات تلویزیونی و تأثیر آنها بر آراي رأي دهندگان می دانند
توان به تأثیر این رسانه در اند منبع اصلی کسب اطالعات آنها تلویزیون است بهتر میاظهار داشته

.دهی افکار عمومی در انتخابات پی بردجهت
نژادمحمود احمديچنین نظر به اهمیت تأثیر اقتصاد بر انتخابات، دولت نهم و شخص هم

اي سامان دهند تا بتوانند رأي بیشتري را به سعی کردند تا اوضاع اقتصادي کشور را به گونه
عزل وزیر اقتصاد و بر کناري رئیس بانک مرکزي از جمله اموري بود که توسط . دست آورند

عزل وزیر اقتصاد و . تاي سامان بخشیدن به اقتصاد کشور صورت گرفتدولت نهم در راس
از اوضاع اقصادي کشور ناراضی به محمود احمدي نژادرئیس بانک مرکزي بیانگر این بود که 

رسد و با توجه به اهمیت مسائل اقتصادي و تأثیرگذاري آن بر رفتار انتخاباتی نظر می
پرداخت سود. ر راستاي جلب رضایت مردم صورت گیرددهندگان الزم بود تا اقداماتی درأي

هزار تومان به هر 70الی 50سهام عدالت؛ مطرح کردن طرح تحول اقتصادي؛ شعار پرداخت 
نژاد جایی که پایگاه اصلی دولت احمدي- شهري ایرانی؛ رسیدگی به مناطق روستایی و پائین

گذاري بر م در راستاي تأثیراز دیگر مواردي بود که توسط دولت نه- شودمحسوب می
.انتخابات دهم صورت پذیرفت

دهندگان علت پیروزي رئیس جمهور منتخب را درصد پاسخ40با توجه به این که 
درصد آنها اولویت رأي دادن را مسائل 48اند و حدود هاي اقتصادي وي عنوان کردهسیاست
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ي انتخابات قتصادي را در این دورههاي اتوان اهمیت سیاستاند بیشتر میاقتصادي ذکر کرده
ي انتخابات و جهت جلب نظر مردم براي دهد که در آستانهاقدامات فوق نشان می.درك کرد

ي ي آن را در آستانههاي اقتصادي که بتوان نتیجهانتخاب مجدد، دولت بر اجراي سیاست
دهندگان نسبت به ظر پاسخانتخابات دید، تأکید ویژه دارد و در این پژوهش نشان داده شد که ن

بینی شده را محقق این اقدامات در کل مثبت بوده و این سیاست توانسته است اهداف پیش
.شوددر واقع تأثیر اقتصاد بر سیاست نمایان می. سازد



101تخاباتی انتخابات دهم ریاست جمهوريعوامل موثر بر رفتار ان

منابع 
فارسی) الف

، هاي مالی دولت، انتخابات و ترجیحات مردمسیاست). 1384. (احمدي، علی محمد- 
الت همایش اقتصاد و انتخابات، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مجموعه مقا

مدرس
یابی حوادث پس از شورش اشرافیت بر جمهوریت، ریشه). 1389. (اسماعیلی، حمیدرضا- 

.، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی88انتخابات سال 
مجله ، »هاي اخیر در غربتار انتخاباتی نسلتحلیلی بر رف«). 1373. (اشتریان، کیومرث-

.31، شماره دانشکده حقوق و علوم سیاسی
انتخابات، ادوار تجاري سیاسی در اقتصاد ). 1384. (اصغرپور، حسین و نصرالهی، محمد- 
انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه : ، مجموعه مقاالت همایش اقتصاد و انتخابات، تهرانایران

.تربیت مدرس
اندازي پرونده انتخابات ریاست جمهوري ایران خرداد پوست). 1389. (امیري، جهاندار- 
.انتشارات سروش: ، تهران1388
.انتشارات سروش: ؟، تهرانکنداکثریت چگونه حکومت می). 1379. (ایوبی، حجت اهللا- 
ور مطالعه موردي کش(سیکل هاي تجاري سیاسی «). 1386. (پورکاظمی، حسین و دیگران- 
.4، شماره 4، دوره هاي اقتصاديفصلنامه بررسی، »)ایران
.100909652164، شماره خبر 27/3/1388جام جم آنالین،- 
سیکل تجاري سیاسی، استدالل هایی سیاسی براي بی ثباتی هاي «). 1388. (حاتمی، عباس- 

.7، دوره جدید، شماره پژوهشی سیاست نظري-دو فصلنامه علمی، »اقتصادي
الگوي آونگی، چارچوبی براي تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوري «). 1389. (می، عباسحات- 

.2، سال سیزدهم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي، »اسالمی ایران
درآمدي بر سلطه اقتصاد یا همزیستی آن نسبت به موضوعات غیر ). 1384. (دادگر، یداله- 

مجموعه مقاالت همایش اقتصاد و انتخابات، ، )مطالعه موردي، تئوري انتخاب عمومی(اقتصادي 
.انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: تهران
.1816، شماره 18/3/1388دنیاي اقتصاد،- 
مورد شناسی انتخابات نهم ریاست : (تحلیل رفتار انتخاباتی«). 1386. (رضوانی، محسن- 

.123، شماره مجله معرفت، »)جمهوري



)49پیاپی (95زمستان، 19شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه102

: ، جلد اول، تهرانهاي تحقیق در علوم اجتماعیروش). 1380. (رساروخانی، باق- 
.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در «). 1388. (سیدامامی، کاووس و عبدالمطلب عبداهللا- 
ال ، سپژوهشنامه علوم سیاسی، »مطالعه موردي شهر تهران: انتخابات ریاست جمهوري و مجلس

.4چهارم، شماره 
، شماره 18/3/1388،روزنامه جام جم، »رسانه وانتخابات«). 1388. (صائمی، سید رضا- 
2578.
.19380، شماره 18/3/1388کیهان،- 
مطالعه موردي : بررسی پدیده ادوار انتخاباتی در اقتصاد ایران«). 1385. (مزینی، امیرحسین- 

.39، شماره فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، »نرخ ارز
، ترجمه علی اکبرمبارزه انتخاباتی، بازاریابی نوین سیاست). 1379. (کاواناك، دنیس- 

.نشر سروش: عسگري تالوت، تهران
هاي بررسی اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل«). 1390. (گرجی، محمد و علیرضا اقبالی- 

.3شم، شماره ، سال شپژوهشنامه علوم سیاسی،»تحلیلی تئوریک: سیاسی- تجاري

انگلیسی) ب
Nordhouse. W. (1975). “The Political Business Cycle”, Review of Economic

Studies. Vol. 42, No. 2.


