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چكيده
با نگاه روانشناختی ،رأیدادن بهعنوان یك رفتار سياسی ،همان ابراز نگرش اجتماعی در حوزه عمل سياسی
است .نگرشهای سياسی در سایه استداللهایی ابراز میشوند که بيانگر نوع و سطح درگيریهای برخاسته از
نيازها و آرمانهای مشارکتگنندگان است .در مباحث نگرشها در روانشناسی اجتماعی دو گرایش ابزاری و
ابرازگر -ارزشی مفهومسازی شده است که بهترتيب دو نوع درگيری پيامدی و ارزشی را به بار میآورد.
گرایش ارزشی به ویژگیهای شخصيتی مربوط است .به منظور دستهبندی و الگوپردازی استداللهای منتهی
به رفتار رأیدهی بر پایه درگيریهای مبتنی بر نگرش ،در یك مطالعه کيفی ،با مراجعه به  595نفر از کسانی
که دستکم یكبار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند پيرامون انگيزه و انتظاراتشان از منتخب
مورد نظر مصاحبه شد .بيش از  5333استدالل جمعآوری و پس از عمليات پاالیشی به  934گویه کاهش
یافت .استداللها در چهار گروه در قالب یك جدول  ،2×2بر پایه سطح و نوع درگيری دستهبندی شدند.
نتایج نشان داد الگویی از سوگيریهای استداللی بر پایه سطح و نوع درگيریهای مبتنی بر نگرش قابل تمایز
است :سوگيریهای نخبگان ،متعهدان ،نيازگشا ،و شخص-محور؛ که بهترتيب بر محور مطالبات مدنی،
فرهنگی-ایدئولوژیك ،اقتصادی -معيشتی ،و روانشناختی قابل شناسایی است.

واژگان کليدی :نگرش ابزاری ،نگرش ابرازگرانه ارزشی ،درگیری پیامدی ،درگیری
ارزشی ،رفتار رأیدهی ،روانشناسی سیاسی ،سوگیری استداللی.

 .1استادیار روانشناسی رسانه دانشگاه صدا و سيما؛ دانشكده ارتباطات و رسانه hakimara@yahoo.com
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مقدمه
انتخابات ،1به مفهوم سياسی آن ،فرایند تصميمگيری رسمی است که طی آن ،جمعيت
واجد شرایط ،فردی را برای یكی از سمتهای رسمی جامعه بر میگزینند .این حرکت
بهعنوان گامی در راه مشارکت در مدیریت اجتماعی ،از اهميت برخوردار است .هدف از
برگزاری انتخابات ممكن است برگزیدن نمایندگان مجالس قانونگذاری ،مسئوالن اجرایی
و قضایی ،اعضای شورای شهر ،و جز اینها باشد ،اما انتخابات ریاست جمهوری که طی
آن یك نفر به مدت معينی در رأس مدیریت کشور قرار میگيرد ،از شورانگيزترین آنها
است .در این نوع انتخابات ،که پيشينه آن در جهان به  223سال میرسد ،همه افراد واجد
شرایط مجازند در آن شرکت کرده و یك نفر را که شایسته تشخيص میدهند از ميان
نامزدها برگزینند .از ميان انتخابات سياسی ،انتخابات ریاست جمهوری در ایران پدیدهی
نوینی است .پيشينه انتخابات عمومی در جامعه ما به یكصد سال میرسد و نخستين مجلس
شورای قانونگذاری ایران در زمان مظفرالدینشاه در  1529هجری قمری انجام شد
(شكریان .)1531 ،برخالف ظاهر سياسی آن ،انتخابات همچون دیگر رفتارهای اجتماعی
صحنه تصميمگيری است و رفتار رأیدهی 2مبتنی بر استداللهای برخاسته از رویكردهای
نگرشی 5است .کوشش برای شناسایی و به نظم کشيدن این رویكردها بر پایه مفاهيم و
متغيرهای روانشناختی ،و نيز طبقهبندی استداللهایی 9که به انتخاب نامزدها منجر
میگردد ،به منظور مشاوره و راهنمایی مفيد ارزیابی میشود.
در پاسخ به این پرسش که در انتخابات مردم به چه رأی میدهند ،دامنه پاسخها میتواند
چنان متنوع و گسترده باشد که دستهبندی آن به تصور نياید .بسته به هدفها ،چشماندازها ،و
انگيزههای رأیدهندگان و نيز توانایی آنان ،مالكهای انتخاب متفاوت است .بهعنوان نمونه،
تجربه متداول نشان میدهد نزد بخش وسيعی از مردم حل مشكالت معيشتی و اميد به
گشایش گرهای از زندگی علت اصلی مشارکت و انتخاب نامزدها است ،در حالی که برای
1. election
2. voting behavior
3. attitudinal approaches
4. arguments

الگوی روانشناختی استداللهای رأیدهندگان در انتخابات سياسی...

69

عده دیگر توسعه زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی در کنار آزادیهای سياسی از اهميت
برخوردار دارد .آنانی که تقویت ميراث فرهنگی و حاکميت ارزشها را چراغ راه آینده
میدانند ،مالكهای متفاوتی دارند .نزد بسياری تعلّقات مذهبی و اعتقاد راسخ به اینکه دین
پاسخگوی نيازهای بشری است ،آموزشها و دستورات همواره یكی از منابع تصميمگيری
است .از این رو ،طرح اطالعاتی درباره ميزان پایبندی نامزدها به اعتقادات و ارزشهای دینی
میتواند آرای بخشی از رأیدهندگان را به خود جلب کند .در حالی که نزد عدهای مسایل
قومی و گرایشهای نژادی نقش تعيينکننده دارد ،نمیتوان نادیده گرفت که برای برخی
آشكارا تيپ شخصيت ،و سر و وضع ظاهری مالك انتخاب یا عدمانتخاب است .سليقههای
شخصی و هدف رأیدهنده برای شرکت در انتخابات نيز جای خود را در ميان دیگر
چراییهای مشارکت دارد .بنابراین ،طيف وسيعی از دالیل و استداللها ،از رسيدگی به
نيازهای بنيادین و بلندمدت گرفته تا نيازهای فوری و روزمره ،از افكار ایدئولوژیك و
گرایشهای قومی و خویشاوندی گرفته تا مشخصات ظاهری ،همه میتواند مالكهایی برای
انتخاب ریيسجمهور باشد.
اما برای روانشناسی که به دنبال تبيين بنيانهای رفتار است ،صورت دالیل یا عوامل سياسی
و اجتماعی زمانه که رأیدهنده را به ميدان تصميم و عمل میکشاند مهم نيست .بلكه ،مبانی
روانشناختی استداللهایی اهميت دارد که به پيشبينی رفتار رأیدهی منجر میشود .صورت
دالیل میتواند از انتخاباتی به انتخابات دیگر تغيير کند ،اما اگر بتوان به متغيرهای روانشناختی
دست یافت که بر پایه آن سوگيریهای استداللی رأیدهندگان را بتوان طبقهبندی کرد ،آنگاه
امكان تفسير و پيشبينی انتخاب ،و در صورت لزوم راهنمایی متقاضيان مهيا خواهد شد .در
روانشناسی ،این نخستين بار نيست که برای کشف الگوهای رفتاری در قلمرو خاص
کوشش میشود .معرفی الگوی شيوههای فرزندپروری 1توسط بامریند ،)1491( 2مطالعه
ویژگیهای نوجوانان به کوشش الكایند ،)1491( 5و مطالعه چگونگی شكلگيری هویت

1. Parenting Styles - The Four Styles of Parenting
2. Bumrind, D.
3. Elkind, D.
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به همت مارسيا )1419( 1از این دست موارد است .بامریند ( )1491در زمينه شيوههای
فرزندپروری به دو متغير توقع و پاسخدهی دست یافت و توانست با ترکيب مؤلفههای
دورشتهای از این دو متغير ،چهار شيوه فرزندپروی (پرتوقع ،مقتدر ،منعطف و بیاعتنا) را
ترسيم کند (سيف .)1593 ،الكایند ( )1491از راه مطالعه کيفی به بررسی ویژگیهای
نوجوانان همت گماشت و شش ویژگی آنان را کشف کرد؛ مانند انتقاد از افراد صاحب
قدرت و تمایل به مجادله .مارسيا ( )1419نيز بر پایه تقابل دو بعد از هویت ،چهار وضعيت
هویتی را در ميان نوجوانان مشاهده کرد و نشان داد اشكال هویتجویی نوجوانان منطبق با
الگوی چهارگانه است :هویت کسب و تثبيتشده ،هویت پيشرس ،ابهام هویت ،و
خویشتنیابی .بهجز این ،کوششهای کلبرگ 1494( 2و  )1435جالب و از این جهت
درخور توجه است که با هدفهای تحقيق کنونی مطابقت دارد .وی ( )a 1453در کوشش
برای ردگيری تحول اخالقی ،دالیل افراد و صورت استداللها را مالك قرار داد و دریافت
ورای ارزیابیهای افراد از درستی یا نادرستی یك عمل اخالقی (همچون دزدی دارو) ،این
سطح استداللها برای چرایی عمل است که در تشخيص رشد اخالقی اهميت دارد .وی با
تدوین دورههای سهگانه ،مراحل رشد اخالقی را ترسيم کرد.
پژوهش کنونی الگوی مطالعه کلبرگ را در حوزه رفتار رأیدهی پی میگيرد .چه ،در
روانشناسی سياسی ،5حوزهای که به مطالعه مبانی روانشناختی رفتار سياسی اختصاص
دارد ،انتخاب و رأیدادن بهعنوان یك عمل اجتماعی بهخودی خود مهم نيست ،بلكه
بنيادهای روانشناختی استداللهایی اهميت دارند که بيانگر کيفيت (نوع) و سطح
درگيری 9افراد با انتخابات است .مفهوم درگيریِ مبتنی بر نگرش ،متغيری است که پایه
طبقهبندی استداللهای رأیدهی میتواند باشد .این مفهوم در سه دهه گذشته توجه پژوهشی
قابل توجهی را به خود اختصاص داده است .بنا به تعریف ،درگيری حالتی روانشناختی ،شامل
درکی از رابطه ميان موضوع با شخص است که بر پایه نيازها ،ارزشها ،و منافع شكل میگيرد
1. Marcia, J
2. Kohlberg's stages of moral development
3. Political psychology
4. involvement
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(ژیاکوفسكی1435 ،1؛ ص  .)592اهميت متغير درگيری از آنجاست که واسط ميان نگرش با
رفتار بهشمار میرود و از روی آن میتوان رفتار را پيشبينی کرد.
نگرشها و مفهوم درگیری در قلمرو نظری :نگرشها بهگونههای مختلفی تعریف
شدهاند ولی هسته مفهومی همه آنها ،ارزیابی 2است؛ ارزیابیهای کلی و بهنسبت پایدار از هر
چيزی از جهان اطراف (پتی ،5ویلر 9و تورماال .)2335 ،5نگرشها را چكيده همه ارزیابیهایی
دانستهاند که از روی آن میتوان رفتار گرایشی یا اجتنابی مردم را نسبت به هر موضوع در
بسترهای اجتماعی پيشبينی کرد؛ از درون خانه گرفته تا مدرسه و فروشگاه ،تا پای صندوق
رأیگيری و یا هر جای دیگر .نگرشهای سياسی تنها یكی از نگرشهای اجتماعی به شمار
میآید که میتواند پایهگذار رفتار رأیدهی باشد.
درباره عناصر ساختاری و مؤلفههای نگرش نظریههای مختلفی مطرح شده است .نظریه
کنشی نگرش( 9کتز )1493 ،1چگونگی زمينهسازی برای تبدیل نگرش به عمل را توضيح
میدهد .بر این پایه ،فلسفه وجودی نگرشها کارکرد و منافعی است که برای انسان دارد و از
این رو ،با انگيزه پيوند دارد .کتز چهار کنش یا کارکرد برای نگرشها پيشنهاد داده است که
از ميان آنها کارکرد ابزاری( 3سودپایه) و کاکرد ابرازگر -ارزشی 4مهم است .کارکرد
ابزاری بر پایه مفهوم پاداش و تنبيه استوار است؛ یعنی توجه به جنبههایی از موضوع که برای
رسيدن به هدفهای زندگی بشری خاصيت وسيلهای دارند و در خدمت برآوردن نيازهای
بنيادی هستند .افرادی که با نگاه کارکردی (کنش ابزاری) پدیده انتخابات و مشارکت در آن
را ارزیابی میکنند ،رئيسجمهور را بهعنوان وسيله سودمندی برای رسيدن به منافع و
هدفهای اجتماعی خود یا جامعه میبينند .در مقایسه ،کارکرد ابرازگر-ارزشی ،عهدهدار
بيان ارزشهای بنيادی و مهمی است که ابراز آن نشانگر تعهد و وابستگی عاطفی شدید فرد
1. Zaichkowsky, J. L.
2. evaluation
3. Petty, R.
4. Wheeler, C.
5. Tormala, Z. L.
6. The functional theory of attitudes
7. Katz, D.
8. utilitarian function
9. value-expressive function
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نسبت به موضوع است .از آنجا که موضوع چنين نگرشی در زندگی فرد بسيار باارزش است،
آشكارا میکوشد از طریق ابراز آن ،خود را ارزندهسازی میکنند .ابرازگری با خودپنداره

1

سروکار دارد؛ فهم و پنداره ارزشمندی که فرد از خویش بنا میکند .نگرش ابرازگر-ارزشی
با ارزشهای مرکزی پيوند دارد و فرد با ابراز آن ،هویت ،شخصيت ،و شأن اجتماعی خود را
به نمایش میگذارد .انتخاب سياسی به لحاظ کارکردی به سرنوشت فرد و جامعه مربوط
میشود ،و بهعنوان یك عمل ابرازگرانه ارزشی با هویت و منزلت اجتماعی پيوند میخورد،
از این رو ،استداللهای مشارکت سياسی میتواند برخاسته از اندیشه و یا کيفيت تعهدی باشد
که فرد نسبت به نامزد انتخاباتی احساس میکند.
نظر به این دو کارکرد ،افراد ممكن است نامزدی را به دالیل مختلفی انتخاب کنند؛
برای کسی که نگرشش ماهيت ابزاری دارد این استداللی میتواند مطرح باشد :اگر به نامزد
الف رأی میدهم ،برای این است که بر اجرای برنامههای اقتصادی و تنظيم بازار اصرار
دارد .اما برای کسی با کنش ابرازگر -ارزشی علت میتواند تعهد و تأکيدی باشد که نامزد
مورد نظرش بر گسترش فعاليتهای فرهنگی و تحكيم ارزشهای اجتماعی ابراز داشته
است؛ اگر به نامزد الف رأی میدهم ،برای این است که پایبند به ارزشها است .دو نوع
نگرش به نوبه خود ،دو نوع درگيری را رقم میزنند؛ درگيری مبتنی بر پيامد و درگيری
مبتنی بر ارزشهای نشانهای.
مفهوم درگیری؛ نوع و سطح درگیری ،و رابطه آن با پردازش اطالعات :سازه
درگيری در روانشناسی اجتماعی ریشه دارد .این اصطالح بهعنوان یكی از عناصر
تعيينکننده رفتار ،ابتدا توسط شریف )1491( 2در روانشناسی اجتماعی مطرح شد و سپس
در قالب دو سطح درگيری باال 5و درگيری پایين 9توسط کروگمن )1495( 5به حوزه
یادگيری و آموزش راه یافت .برنان 9و ماوندو ،)2333( 1آن را بهعنوان انگيزه جستجوی

1

1. self-concept
2. Sherif, M.
3. high involvement
4. low involvement
5. Krugman, H. E.
6. Brennan, L.
7. Mavondo, F.
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اطالعات برای تصميمگيری مفهومسازی کردند .در پذیرفتهشدهترین تعریفها ،اصطالح
درگيری به دامنهای اطالق میشود که موضوع (نگرش) ربط شخصی 2پيدا کرده ،و برای
فرد معنیدار و مهم تلقی شود (ایگلی 5و شایكن1445 ،9؛ پرلوف .)2335 ،5بدینگونه ،ربط
شخصی هسته مرکزی مفهوم درگيری و حالتی روانشناختی دانسته شده و بيانگر اهميت
(موضوع) و کيفيت رابطه فرد با آن است؛ رابطهای که بر پایه نيازها ،ارزشها ،و منافع فرد
شكل میگيرد (ژیاکوسكی1435 ،9؛ ص  .)592پتی و کاچيوپو 1439( ،1و  )1443نيز در
چهارچوب مدل کوشش درخور ،)ELM( 3آن را مهمترین متغير واسطهای معرفی کردهاند
که بر انگيزه پردازش و تفكر درباره اطالعات و استداللهای پيام مؤثر است .آنان نيز ربط
شخصی را برحسب مفهوم درگيری با موضوع 4تعریف کردهاند که بيانگر پيوند ميان
پيامدهای موضوع با منافع یا سرنوشت فرد است (ایگلی و شایكن1445 ،؛ پتی ،کاچيوپو و
شومان1435 ،و  .)1441ميزان درگيری بيشتر نشان از انگيزه باالتر برای کسب اطالعات دارد.
افراد درگير زودتر خود را در معرض پيام قرار میدهند.
پيش از این ،چگونگی و ميزان پردازش اطالعات در نظریه پردازش دوگانه 13مطرح بود
و دو رویكرد کانونی و پيرامونی معرفی شده بودند .پردازش دوگانه ،به دو رهگذر 11یا دو
شيوه تفكر و استدالل ،و الجرم به دو فرایند پردازشی مستقل اشاره دارد؛ پردازش دقيق و
موشكافانه که نشانگر درگيری باال و مستلزم بذل کوششهای شناختی زیاد است (پردازش
کانونی )12و دیگری ،پردازش سطحی و گذرا ،که ناشی از درگيری پایين و مستلزم استنباط
از روی قراین و نشانهها است ،به قسمیکه نياز چندانی به اعمال کوششهای شناختی عميق
1. motivation to search
2. personal relevance
3. Eagly, A. H.
4. Chaiken, S
5. Perloff, R. M.
6. Zaichkowsky, J. L.
7. Cacioppo, J. T.
)8. Elaboration Likelihood Model (ELM
9. issue involvement
10. dual processing theory
11. route
12. central processing
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ندارد (پردازش پيرامونی .)1هر یك از دو نظام پردازشی از بخشهای معينی از مغز استفاده
میکنند .نظام نخست پردازشی صریح ،کنترل شده ،و مستلزم کوششهای شناختی زیاد،
انتزاعی ،منطقی و وابسته به زبان است ،کند پيش میرود و از حيث روند تكاملی انسان،
پسينی و نو به شمار می آید .در مقایسه ،نظام پردازش پيرامونی خودانگيخته ،ضمنی ،سریع،
تداعی گرانه ،غيرکالمی و غيرمنطقی است و از حيث تكاملی پيشينیتر از نظام نخست
است .بر پایه مدل کوشش درخور ( ،)ELMاینكه از کدام شيوه پردازشی استفاده شود ،به
ميزان انگيزه و توانایی مخاطب برای پردازش اطالعات بستگی دارد (پتی و کاچيوپو،
 .)1439پردازش کانونی با درگيری باال (انگيزه و توانایی زیاد) رابطه دارد و بهگونهای که
مخاطب با گشادهرویی به استقبال اطالعات پيچيده و مفاهيم انتزاعی میرود .پردازش
پيرامونی ،اما با درگيری پایين (انگيزه یا توانایی کم) رابطه دارد و هرگونه داوری و ارزیابی
از روی ظواهر ،شعارها و نشانههای عينی متقاعدکننده است.
جانسون 2و ایگلی ( )1434در فراتحليلی 5در ميان پژوهشها درباره تأثير درگيری بر
متقاعدسازی ،سه نوع درگيری یافتند (ص )243که دو نوع آن کامالً با دو کارکرد نگرش
همخوانی دارد؛ درگيری ارزشی )VRI( 9و درگيری پيامدی .)ORI( 5درگيری ارزشی
حالت روانشناختی است و در پی فعال شدن نگرشهایی پدید میآید که با ارزشهای
مهمی پيوند دارد .طبق نظریهی داوری اجتماعی ،9هدف این نوع درگيری حفظ ارزشها
است؛ ارزشهایی که به مثابه سپری در برابر پذیرش سریع استداللهای ناهمسو است .شریف
و همكارانش (1415؛ ص  )115خاطرنشان میکنند که نگرشها دربرگيرنده دامنهای از
پذیرش ،بیتفاوتی ،و رد هستند .هر اندازه درگيری ارزشی بيشتر باشد ،هنگام ارزیابی
موضوع سختگيری بيشتری اعمال میشود .در این مواقع ،ذهن گرایش به جستجوی
اطالعات و جمعآوری استداللهایی در رد مواضع مخالف دارد .در اینجا صحبت از دامنه
1. peripheral
2. Johnson, B.T.
3. Meta-analysis
4. value relevant involvement
5. outcome relevant involvement
6. social judgment theory
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باریك تعهد برای پذیرش (همانندسازی با موضوع) و گستره وسيع بیتعهدی برای موافقت
است .افراد با درگيری ارزشی باال هنگامی که در برابر پيامهای موافق قرار میگيرند ،به
فوریت آن را میپذیرند .اما وقتی در برابر پيامهای مخالف قرار میگيرند ،به خاطر گستره
فزاینده دامنه رد ،به راحتی استداللهای آن را رد میکنند( .شریف و همكاران .)1495 ،در
واقع ،درگيری ارزشی نقش دروازهبانی 1دارد و احتمال رد پيامهای مخالف را افزایش
میدهد .در نتيجه ،از ميان مجموعه استداللهای مطرح در پيام ،تنها استداللهای موافق-
برحق -مورد توجه و پذیرش قرار میگيرند .در نتيجهی درگيری ارزشی ،نگرشها با سرعت
بيشتری به سمت موافقت با موضع پيشين یكطرفه میشود ،اما برای پذیرش مواضع تازه،
سرعتگير ایجاد میکند .این افراد هنگام دیدن برنامه تبليغات سياسی تلویزیون ،نه با هدف
کسب اطالعات تازه ،که با هدف تأیيد مواضع قبلی به آن توجه میکنند .استداللهای
مخالف را نادیده میگيرند یا بهگونهای توجيه میکنند ،و کمتر تغيير عقيده میدهند
(فستينگر.)1451 ،2
جانسون و ایگلی ( )1434اصطالح درگيری پيامدی را نيز وضع و آن را از جنبه ارزشی
متمایز کردند .برخالف درگيری ارزشی ،درگيری پيامدی با انگيزه جستجو و کشف
اطالعات رابطه دارد و این ،احتمال متقاعدسازی را افزایش میدهد .برخالف درگيری
ارزشی ،درگيری پيامدی با تفكر بيشتر درباره موضوع و گشادهرویی نسبت به اطالعات
تازه رابطه دارد .وقتی فرد با این برداشت برانگيخته میشود که گویی عواقب و پيامدهای
مهمی در پيش است ،توجه موشكافانه نسبت به پيام بيشتر میگردد .درگيری پيامدی،
انگيزه جستجو و قرارگيری در جریان اطالعات سياسی درباره نامزدها را افزایش داده،
سبب میشود برای کسب اطالعات بيشتر منابع گستردهتری مورد توجه قرار گيرند .در
نتيجه ،درگيری پيامدی گرایش افراد را به توجه به برنامههای خبری انواع رسانهها و
تبليغات سياسی بيشتر میکند .نكته مهم آنكه ،این نوع درگيری تأثيرات کيفی متفاوتی بر
متقاعدسازی دارد .افراد با درگيری ارزشی باال کمتر از افراد با درگيری ارزشی پایين متقاعد
1. gate keeper
2. Festinger, L.
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میشوند؛ و در مقایسه ،افراد با درگيری پيامدی باال از طریق استداللهای محكم بهتر متقاعد
میشوند .اکنون باید دید چگونه میتوان به کمك مفاهيم و نظریههای یاد شده الگویی از
استداللها برای رأیدهی ترسيم کرد.
الگوپردازی در سوگیریهای استداللی بر پایه مفهوم درگیری :امروزه در بسياری
از کشورها احزاب و گروههای اجتماعی در یك برتریجویی سياسی با استفاده از تمام
امكانات تبليغاتی میکوشند نماینده خود را به شایستهترین شكل به رأیدهندگان معرفی
کنند .مبنای معرفی ،اعالم سياستها و برنامههای نامزدها است .اطالعات پيرامون پيشينه و
ویژگیهای شخصی نامزدها همچون تخصص ،تعهد ،و وابستگیهای جناحی آنها ،به اضافه
ویژگیهای ظاهری و شهرت ،همه ویژگیهایی هستند که میتواند مزیت و دليلی برای
رأیدادن به نامزد معين باشد .همينطور ،طرح نيازها و راهبردهای گشودن گرههای زندگی
مردم نيز از مزیتهای نامزد و توجيه مناسبی برای انتخاب اوست .شعارها و برنامههایی که

نامزدها مطرح میکنند و وعدههایی که میدهند ،بهگونه ضمنی ،پاسخ به چرایی رأیدادن به
وی است .اما دالیل ،همه به گونه یكسان رأیدهنده را برنمیانگيزند و درگير نمیکنند.
در حوزه مباحث کنونی ،کيفيت درگيری با انتخابات وابسته به سوگيریهای نگرشی و
درگيریهای برخاسته از مطالبات است .سطح درگيری افراد با انتخابات ،منطبق با
مؤلفههای مندرج در تعریف ژیاکوسكی ( )1435وابسته به درك اهميت وظایف و جایگاه
ریيسجمهور ،خطر ناشی از انتخاب نادرست ،و احساس خشنودی ناشی از مشارکت است.
از سوی دیگر ،بر پایه یافتههای اندرسون و ایگلی ( )1434نوع درگيری افراد با انتخابات
ممكن است ناشی از جنبه پيامدی و یا از جنبه ابرازگرانه -ارزشی باشد .از نگاه پيامدی،
ریيسجمهور به مثابه ابزار و وسيلهای برای رسيدن به هدفهای کوچك و بزرگ جامعه
است ،ولی با نگاه ارزشی ،مدافع حریم ارزشها در چهارچوب نظام ارزشی رأیدهنده
است ،چه با درگيری ارزشی با انتخابات روبهرو شویم یا با درگيری پيامدی ،شدت یا سطح
درگيری همچنان بازیگری خود را حفظ میکند ،افراد با درگيری پایين استداللهایی
متفاوت از افراد با درگيری باال جستجو میکنند.
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برای توليد پيامهای مؤثری که بتواند انگيزه مخاطب را نسبت به رفتاری مانند مشارکت
سياسی افزایش داد ،توجه به مطالبات و نوع درگيری که ایجاد میکند ،اهميت دارد (مارشال و
همكارانش .)2333 ،1با نظر به این که رأیدادن به گونهای همان ابراز نگرش است ،و نگرش
ها به نوبه خود با نوع درگيری و کيفيت جستجوی اطالعات رابطه دارد ،میتوان انتظار داشت
با استفاده از این متغيرها به الگویی روانشناختی از طبقهبندی استداللهایی دست یافت؛
استداللهای برخاسته از مطالبات مدنی ،فرهنگی ،اقتصادی-معيشتی ،و روانشناختی
رأیدهندگان.
سوگیریهای چهارگانه :سوگيری نخبگان -بنابه تعریف ،نخبگان 2به مشارکت خود
در انتخابات بهعنوان بخشی از مشارکت و مسئوليت اجتماعی مینگرند ،به مطالبات مدنی
توجه نشان داده ،مصالح آینده جامعه و سرنوشت شهروندان و نسل آینده را در اولویت قرار
میدهند .نزد ایشان ،انتخابات بهعنوان سازوکار و عامل چرخش قدرت و پرهيز از
دیكتاتوری ،و مشارکت در آن را راهی برای به قدرت رسيدن مردم میدانند .برای
آزادیهای اجتماعی ،حقوق اقشار مختلف ،و سازندگی ارزش قایل هستند و برای آن
برنامههای بلندمدت پیریزی میکنند .برای تعيين سرنوشت مردم به دست خویش ارزش
قایل هستند و معتقدند حفظ ارزشها و آرمانهای بشری در سایه اولویت دادن به برنامههای
بنيادی رقم میخورد .برای این گروه آزادی بر عدالت اولویت دارد و به آزادی عقاید و بيان
آن اهميت داده ،به آن احترام میگذارند و تحقق شكوفایی بشر و استعدادهای وی را ذیل
این آزادی میداند.
سوگيری متعهدان -مقوله دوم سوگيری متعهدان 5نام دارد .این گروه به مطالبات فرهنگی
و ميراث پيشينيان توجه خاص دارند .بنابه تعریف ،متعهدان از نگاه دین و ایدئولوژی (و یا
دین ایدئولویك) به انتخابات سياسی مینگرند؛ در یك نگاه جامع ،پيرو هر مرامی و
مسلكی که باشند ،این افراد دستيابی و حفظ ارزشها ،و تحقق هدفهای مندرج در
تفكرات مسلك خود را آرزو و غایت آرمانی میبينند .از این نگاه ،صرف مشارکت
1. Marshall et al.
2. experts
3. committed
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عبادت ،پيروی از فرامين ،و هدف از آن تحقق ارزشهای برین بر روی زمين و زندگی
سعادتمند است .دستيابی به دیگر امور ،مانند توسعه و پيشرفت زیر سایه آن درك و تبيين
میشود؛ اصالت با حفظ ارزشها است و این مهمتر از رفاه و آسایش دنيایی تلقی میشود.
کمتر بر آزادیهای فردی مانند آزادی بيان تأکيد داشته و برای عدالت اولویت قایل هستند
و آزادی را تنها ذیل چهارچوبها و ارزشهای برآمده از ایدئولوژی موجه میدانند .در
این تفكر ،نامزدها نمایندگان پرچمدار ارزشهای جناح سياسی-اعتقادی هستند.
سوگيری نيازگشا -سوگيری نيازگشا 1بر محور مطالبات معيشتی استوار است و بنابه
تعریف ،این افراد که بر رفاه منطقهای بيش از مسایل کالن اجتماعی تأکيد دارند ،بر حل
مشكالت جاری و خاص معيشتی ارزش قایلند .بنابراین ،تأمين رفاه و آسایش خود و
اطرافيان هدف مشارکت در انتخابات است .در مقایسه با افراد متعلق به گروه قبل ،اگر به
دنبال عدالت هستند ،عدالت را در توزیع ثروت در عمل جستجو میکنند؛ یعنی تقسيم
عادالنه ثروت و توزیع فرصتها در جهت بهبود اوضاع زندگی..
سوگيری شخص-محور -بنابه تعریف ،سوگيری شخص-محور 2بر ویژگی و
صالحيتهای شخصی نامزدها تأکيد دارند و از روی ویژگیهای فردی نامزد ،با نظر به
سليقه و خود-رضامندی درباره انتخاب نهایی تصميمگيری میکنند .ویژگیهای پنجگانه
تخصص ،قابليت اعتماد ،جذابيت ،شباهت ،و قدرت مالك خوبی برای تصميمگيری
کسانی است که با سوگيری شخص-محور رأی میدهند .افزون بر این ،هدفهای خود
رأیدهنده نيز در همين جا طبقهبندی میشود رأی نمونه ،رفع تكليف یا با هدف
مهرخوردن شناسنامه .افراد این دسته ممكن است حتی با رأی ندادن ،مبارزه منفی کنند و یا
برای ابراز وجود رأیدهند (من رأی میدهم ،پس هستم!!!) .این افراد از زاویه خود به
انتخابات مینگرند و اگر فرد مورد نظر خود را در ميان نامزدها نيابند ،ممكن است رأی
ندهند .از این رو ،تأیيد و توصيه رهبران فكری مالکی برای تأیيد و رد انتخابات و
نامزدهای آن بهشمار میرود.
1. Problem oriented
2. personl
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نيمرخ استداللی :نيمرخ استداللی مجموع سوگيریهای استداللی است که از حيث
نوع و سطح درگيری مشابه و در یك خانه مدل میگنجند .وزن نيمرخ استداللی افراد از
نظر نوع و سطح درگيری نشان میدهد متعلق به کدام نيمرخ است؛ نخبگان ،متعهدان،
نيازگشا ،و یا شخص-محور .با دستهبندی استداللهای رأیدهندگان در پاسخ به چرایی
اهميت انتخابات و انتظارات آنان از نامزد منتخب ،به نظر میرسد بتوان به الگویی از
سوگيریهای استداللی رأیدهندگان دست یافت و نيمرخ استداللی آنان را ترسيم کرد.
سؤال پژوهش :بنابر انتظار ،برخی از رأیدهندگان که با درگيری باال از نوع پيامدی با
انتخابات درگير میشوند و بر برنامههای بنيادی درازمدت تكيه دارند سوگيری این دسته،
سوگيری نخبگان نامگذاری شدهاند .دسته دوم از رأیدهندگان با درگيری ارزشی باال ،با
انتخابات برخورد میکنند و ارزشهای اعتقادی را مبنای تصميمگيری قرار داده ،سوگيری
متعهدان را بنا میسازند .در مقایسه با این دو گروه ،دو گروه دیگر از رأیدهندگان با
درگيری پایين قابل تمایزند .رأیدهندگان با درگيری پایين از نوع پيامدی بر بازشدن
گرههای زندگی و حل مشكالت معيشتی تأکيد دارد و سوگيری نيازگشا را شكل میدهند.
باألخره ،گروه چهارم کسانی هستند که با درگيری پایين از نوع ارزشی با انتخابات برخورد
میکنند ،بر شخصيت نامزدها و دالیل شخصی برای حضور تكيه کرده و سوگيری
شخصمحور را میسازند .بنابه فرض ،تحليل استداللها الگوی خاصی از روابط ميان
سوگيریهای چهارگانه را پدید میآورد .از این رو ،پرسش اصلی زیر بدینگونه تدوین
میگردد:
سؤال :استداللهای منتهی به انتخاب ریيسجمهور را میتوان در چهار گروه ،بر پایه
نوع و سطح درگيری طبقهبندی کرد.
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روش پژوهش
طرح پژوهش و اجرای تحقیق :1طرح مطالعه در این پژوهش استفاده از روش کيفی از
طریق مصاحبه نيمهعميق به منظور طبقهبندی مفاهيم 2و مقولهها 5در قالب گویههای جمعآوری
شده به روش ميدانی بود .با این همه ،از این حيث که مفاهيم ،مقولهها و گزارههای تحقيق از
پيش مفروض بودهاند ،مطالعه در زمره تحقيقات قياسی 9قرار میگيرد .سؤاالت باز و مصاحبه
شونده در نحوه ابراز نظر آزاد بودند .شرکتکنندگان شامل  595نفر مصاحبهشوندهای بود که
دستکم یكبار در انتخابات ریاست جمهوری در ایران شرکت کرده بودند .به خاطر تقارن
زمانی انجام تحقيق با انتخابات ریاست جمهوری ،به شرکتکنندگان اطمينان داده شد هویت
آنان شامل نام ،جنس ،سن ،و تحصيالت بهطور کامل محفوظ بماند .این عده جمعيت قابل
قبولی را تشكيل میداد که ویژگیهای آنان از هر حيث با جامعه رأیدهندگان تهرانی
مطابقت داشت.
اجرای پژوهش :در اجرای مصاحبهها از دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی
استفاده و به آنان آموزشهای الزم داده شد .از شرکتکنندگان خواسته میشد انگيزههای
خود را برای شرکت احتمالی در انتخابات آینده در قالب اميدها و انتظاراتشان از
ریيسجمهور منتخب ابراز کنند .اجرای پژوهش به چهار مرحله تقسيم شد.
مرحله نخست :آموزش -بخش نخست ،در چهارچوب تكليف کالسی که نمره قابل
مالحظهای از امتحان پایاندوره را بهعنوان مشوق به خود اختصاص میداد ،در  9جلسه
یكساعت و نيمه به مصاحبهکنندهگان در خصوص مفاهيم ،نظریهها و اهداف تحقيق
آموزشهای مورد نياز داده شد.
مرحله دوم :اجرا و جمعآوری استداللها -پس از دریافت آموزشها ،از دانشجویان (29
نفر) خواسته شد تا هر کدام با  15تا  23نفر از مردم مصاحبهای در زمينه اهميت و انگيزه
مشارکت آنان در انتخابات انجام دهند .مصاحبه شوندگان میتوانستند از اعضای خانواده،
1. Design and procedure
2. concepts
3. categories
4. deduction
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همكاران ،و یا آشنایانی باشند که دستکم یكبار ،و به ویژه در انتخابات اخير شرکت کرده و
میتوانستند درباره اهميت انتخابات ،انگيزه و دالیل خود برای شرکت در آن توضيح دهند.
نيز ،خواسته میشد از ویژگیهای نامزد مفروصی سخن بگویند که فكر میکردند شایسته
انتخاب شدن بود .هدف مصاحبه استخراج اوليه استداللهایی بود که میتوانست مبنای
انتخاب رأیدهندگان باشد .حاصل این بخش از کار جمعآوری بيش از  5333استدالل بود
که پس از حذف موارد تكراری و انجام برخی ادغامها ،به  934استدالل کاهش یافت.
مرحله سوم اجرا :غربالگری -در مرحله سوم ،با هدف پاسخ به سؤال تحقيق ،از دانشجویان
بهعنوان داوران استفاده شد .آنان میبایست برحسب مفاهيم مندرج در نظریهها به تشخيص،
غربالگری و تفكيك استداللهای گردآوری شده ( 934گویه) مینشستند و بر پایه دانشی که
از مفهوم درگيری کسب کرده بودند برای هر یك از گروه خانههای چهارگانه مدل (تصویر
 ،)1حدود  23گویه استداللی را برگزینند که به اعتقاد آنان به بهترین شكل منطبق با موازین
مربوط به آن خانه تشخيص میداد.
مرحله چهارم اجرا :دستهبندی و چينش نهایی استداللها -یافتههای بخش سوم
جمعآوری و مواردی که توافق بيش از  %13دانشجویان را با خود داشتند بهعنوان مالکی
برای طبقهبندی دیگر استداللها قرار گرفت .مواردی که بيشترین اشتراك نظر دانشجویان را
به خود اختصاص داده بود ،دربرگيرنده  25گویه برای خانه اول 29 ،گویه برای خانه دوم29 ،
گویه برای خانه سوم ،و  23گویه برای خانه چهارم بود .این دسته 45تایی مالکی برای
دستهبندی دیگر گویههای مجاوری بودند که دانشجویان توافق چندانی دربارهشان نداشتند.
این بخش از کار ابتدا توسط محقق انجام یافت .سپس برای اعتبار بيشتر ،به کارشناس دیگری
سپرده شد.

یافتههای پژوهش
الف :استداللهای مربوط به سوگیری نخبگان :مقوله نخست سوگيری نخبگان
(درگيری پيامدی/باال) دارای  233کد یا استدالل بود که پس از تحليل ،متشكل از  4مفهوم
تشخيص داده شد ،شامل -1 :برنامهمحوری در حوزههای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی؛ -2
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آزادیخواهی؛  -5سازندگی و توسعه اقتصاد ،کشاورزی و صنعتی؛  -9رشد آموزش
اجتماعی و فرهنگ؛  -5امنيت؛  -9بهداشت؛  -1ایران و جهان -سياست خارجی و اعتبار
بينالمللی؛  -3مسایل اجتماعی؛ و  -4زنان .نمونهای از استداللها (کدها) به شرح زیر است:
 .1در چهارچوب مفهوم نخست ،یعنی برنامهمحوری 55 ،استدالل مانند این مطرح شد؛
برنامههای درست و روشن اقتصادی اجتماعی و ...برنامه در رابطه با تعالی اقتصاد و فرهنگ
و سياست خارجی ،و برنامهریزی برای خصوصیسازی... ،
 .2در چهارچوب مفهوم آزادیخواهی  21استدالل مانند این مطرح شدند که؛ حمایت
از آزادیهای قانونی ،اهميت دادن به آزادی مطبوعات ،و مانند این.
 .5در چهارچوب مفهوم سوم (سازندگی و توسعه اقتصاد ،کشاورزی و صنعتی)51 ،
استدالل از این دست مطرح شد؛ سياست تضمين سرمایهگذاریهای خارجی برای
سرمایهگذاران جهت توسعه بيش از پيش کشور ،و مقابله با ساختارناسالم اقتصادی و
رسيدگی به اقتصاد بيمار.
 .9مفهوم چهارم رشد آموزش اجتماعی و فرهنگی بود و شامل  51استدالل از این
دست بودند :کوشش برای جذب گردشگر ،هم بهعنوان محل درآمدهای اقتصادی توسعه

و آموزش نيروی انسانی؛ سرمایه گذاری روی شاخصهای انسانی.
 .5استدالل مفهوم امنيت شامل مواردی از قبيل باال بردن سطح امنيت در داخل کشور
(مبارزه با دزدی ،زورگيری ،مزاحمتهای خيابانی و  ،)...مشارکت با سایر کشورها در
مبارزه با تروریسم و ترویج جو شادی و آسایش در مملكت ،و ...
 .9استداللهای مربوط به مفهوم ششم ،بهداشت ،شامل  15مورد بود ،از جمله :توجه به
بهداشت روانی جامعه ،توسعه بيمه درمانی ،بهبود وضعيت بهداشتی و بيمارستانی
شهرستانها ،برنامههای اجرایی برای حفظ محيط زیست ،و ...
 .1مسایل مربوط به ایران و جهان؛ سياست و اعتبار بينالمللی ،هفتمين مفهوم را با 19
گویه میساخت .استداللهایی از آن شامل این موارد بود :برقراری رابطه با همه جهان،
اقتدار در سياست خارجی ،سياست خارجی فعال بدون دخالت در امور سایر کشورها و
تعامل با کشورهای همجوار.
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 .3مفهوم هشتم مسایل اجتماعی را به خود اختصاص میداد و شامل  19استدالل از این
دست بود :دلمردگی جوانان را از آنان بزدایم (با اميد دادن به جوانان و بها دادن به آنان)،
تالش برای اصالح قانون اساسی ،درك نسل جوان و طرح راهكارهای بنيادی برای آنان.
و باالخره ،مفهوم نهم به مسایل زنان اختصاص داشت و مواردی از  3استدالل شامل این
بود :قائل به حضور زنان در کابينه و معتقد به حضور جدی زنان در عرصه مدیریتی کشور
باشد ،به نقش سياسی و علمی زنان در جامعه توجه شود ،و ممنوعيت چندهمسری در
کشور... ،
ب :استداللهای مربوط به سوگیری متعهدان :مقوله دوم سوگيری متعهدان
(درگيری ارزشی-باال) نام دارد .این گروه به مطالبات فرهنگی توجه خاص دارند .این مقوله
متشكل از پنج مفهوم شد ( -1برنامههایی برای مبارزه و پاسداری از ارزشها ،و دینی کردن
نظام جامعه؛  -2تعهد و پایبندی به اصول؛  -5عدالتجویی؛  -9انتظارات رأیدهندگان؛
سرافرازی دین و گسترش حكومت اسالمی؛  -5تعلق خاطر و گرایش دینی افراد) .این مقوله
دارای  31کد یا استدالل بود که از آنها برای تشخيص سوگيری استداللی رأیدهندگان
متعهدان میتوان بهره جست .نمونهای از استداللهای این خانه به شرح زیر است:
 .1برنامههایی برای مبارزه و پاسداری از ارزشها ،و دینی کردن نظام جامعه29( ،
استدالل) ،مانند :باید به اسالم و بنيادگرایی اسالمی اهميت بدهد ،برای تحقق شعار نه
شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی تالش کند ،اسرائيل را دشمن درجه یك مسلمانان بداند
و ارج گذاشتن به ارزشهای مورد نظر شهدا و گرامیداشتن دوران جنگ تحميلی.
 .2مفهوم دوم ،تعهد و پایبندی به اصول بود ( 25استدالل) شامل :نامزد انتخاباتی باید
معتقد به نظام جمهوری اسالمی باشد ،اعتقاد و پایبندی به اصل والیت فقيه ،پيرو ارزشهای
پایهگزاری امام راحل باشد ،به امام اعتقاد داشته باشد ،خط امامی باشد.
 .5عدالتجویی مجموعه استداللهای دسته سوم را تشكيل میداد ( 3مورد) و شامل
این موارد بود :برخورد عادالنه و بدون تبعيض حاکمان با مخالف ،برقراری عدالت
اجتماعی ،توزیع عادالنه ثروت در سطح کشور ،و تأکيد بر عدالت و مساوات و نهادینه
کردن آن.
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 .9مفهوم چهارم ،انتظارات رأیدهندگان؛ سرافرازی دین و گسترش حكومت اسالمی
بود .از ميان  25استدالل این موارد را میتوان برشمرد :فعال ساختن ستاد امر به معروف و
نهی از منكر ،رسيدگی به مزار شهدا و ائمه اطهار ،اجرای شریعت اسالمی در کليه ارکان،
بانكداری اسالمی شود ،مبارزه با بیحجابی.
 .5تعلق خاطر و گرایش دینی افراد ،پنجمين مفهوم را شكل میداد و  1مورد استداللها
از این دست را در بر میگرفت :مورد قبول بودن جناح وابسته کاندید ،اینکه چه کسانی از
او حمایت میکنند بسيار مهم است ،و مهم است متعلق به کدام جناح باشد.
ج :استداللهای مربوط به سوگیری نیازگشا :مقوله سوم سوگيری نيازگشا
(درگيری پيامدی -پایين) بر محور مطالبات معيشتی استوار بود که متشكل از پنج مفهوم
است ( -1حل مشكالت جاری؛  -2برخورد با معضالت اجتماعی خاص؛  -5رسيدگی
مشكالت جوانان؛  -9رسيدگی مسایل خاص زنان؛ و  -5کارکنان دولت .این مقوله دارای
 39کد یا استدالل است که برای تشخيص سوگيری استداللی رأیدهندگان موسوم به
نيازگشا میتوان بهره جست .نمونههایی از استداللهای خانه سوم مدل به شرح زیر است:
 .1حل مشكالت جاری با  91کد استداللی مانند :اشتغالزایی کند ،اعالم برنامههای
کارا و مؤثر برای بهبود معيشت مردم ،امكان تدریس زبانهای محلی در مدارس استانهای
کشور ،برنامه برای رفع مشكل مسكن داشته باشد ،اعالم تسهيل در شرایط پرداخت وام به
مردم ،و ترميم راه های روستایی.
 .2برخورد با معضالت اجتماعی خاص ،با  19استدالل؛ نمونهای از استداللها به این
شرح هستند :مبارزه با گسترش استفاده از مواد مخدر ،مبارزه با فساد دولتی ،مشكل گرانی
اجارهبهای مسكن را حل کند ،امنيت شغلی ،جلوی کار کردن کودکان را بگيرد.
 .5مفهوم رسيدگی مشكالت جوانان ،با  23استدالل با نمونههای زیر بيان شدند :رفع
مشكل سربازی ،امنيت شغلی برای جوانان ،مسكن جوانان ،دادن بورسيه برای خارج به
دانشجویان ،توسعه سالنهای بدنسازی ،و اعطای وام مسكن.
 .9مفهوم چهارم ،رسيدگی مسایل خاص زنان است 9 .استدالل برای رأیدادن در این
خصوص شامل اینها بود :افزایش حقوق و اعطای تسهيالت ممكن برای پرستاران ،حمایت
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برای امكان انجام ورزش در سالنهای ویژه بانوان در اماکن نزدیك به محل خدمت
پرستاران.
 .5کارکنان دولت ،مفهوم پنجم ،دارای  5گویه استداللی بود شامل :به درآمد قشر
بازنشسته توجه کند ،افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت و بازنشستگان ،افزایش
حقوق کارمندان شهرداری ،بيمه نمودن کارگران قاليباف ،کاهش بهره وام بازنشستگان.
د :استداللهای مربوط به سوگیری شخص-محور :مقوله چهارم که بر محور
مطالبات روانشناختی استوار بود ،سوگيری شخص-محور نام گرفت (درگيری ارزشی-پایين) و
متشكل از شش مفهوم است ( -1تخصص و آگاهی؛  -2قابليت اعتماد /اخالقی؛  -5جذابيت؛
 -9شباهت؛  -5قدرت (مسئوليتپذیری)؛  -9دالیل رأیهنده) .این مقوله با  253کد
(استدالل) ،بيشترین تعداد استداللها را بهخود اختصاص داد .از این کدها میتوان برای
تشخيص سوگيری استداللی رأیدهندگان موسوم به شخص-محور بهره جست.
استداللهای خانه چهارم مدل به شرح زیر است:
 .1تخصص و آگاهی با  99گویه مانند این بودند :تسلط بر تاریخ ایران معاصر و
درسگيری از اشتباهات گذشته ،تسلط کامل به زبان انگليسی ،تحصيالت و مهارتهای
علمی -تخصصی ،دارای تجربهی کار اجرایی و تجربه مدیریتهای کالن باشد.
 .2قابليت اعتماد /اخالقی با  92کد استداللی مانند اینها بود :احساس مسئوليت در برابر
کاری که میکند ،صداقت کاندید در مصاحبهها و راستگویی در گفتار و پرهيز از ارائه
آمار دروغ ،احساس غرور و رضایت از حق دخالت در سرنوشت کشور ،به مردم احترام
بگذارد و آنان را دوست داشته باشد و ...
 .5جذابيت ،با  54استدالل مانند اینها :خوشتيپ و خوشلباس ،و آراسته عكس
مشترك با افراد معروف ،شيوه بيان گيرا و آرامشبخش کاندید ،حضور در اماکن ورزشی
و عالقمند به فوتبال ،سنتشكن باشد و به دنبال تغيير اوضاع مملكت ،سابقه زندان در رژیم
قبلی و ...
 .9شباهت ،چهارمين مفهوم این مقوله را تشكيل میداد .از ميان  29گویه ،استداللها
این گونه بودند :برخاسته از بين توده مردم و دردآشنا و غمخوار مردم/از دل مردم ،چهره

119

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،سال ششم ،شماره بیست و یکم ،زمستان 69

مردمی و فعالی بودن ،رفتن به دل شهرها و نشستن پای صحبت مردم ،دلسوز و
مستضعفگرا ،اهل خانواده و ...
 .5قدرت (مسئوليتپذیری) ،با  51گویه استداللی شامل این موارد بود :سرسخت،
توجه و تحمل منتقدان ،توانایی تصميمگيری بهينه در مواقع حساس و بحرانی ،پيروزی وی
در مناظرههای انتخاباتی ،ایستادگی در برابر ابرقدرتها ،کاریزماتيك و دوست داشتنی!
و...
 .9دالیل رأیهنده ،بهخودی خود ،ششمين دسته استداللی برای انتخاب را تشكيل
میداد .برخی از  23مورد از این استداللها به این قرار هستند :جالب شدن برنامه تبليغاتی
تلویزیون کاندیداها ،نارضایتی از شرایط حاکم ،انتخاب ميان بد و بدتر ،اميد به تغيير و
بهبود شرایط ،رأیدادن برای رفع تكليف ،و ...

بحث و نتيجهگيری
نظر به یافتههای تحقيق ،با تقاطع دادن دو سطح از درگيری با دو نوع درگيری ،چهار دسته
سوگيری استداللی مبتنی بر مفهوم درگيری در قالب مدلی قوام گرفتند؛ درگيری پيامدی
باال ،درگيری ارزشی باال ،درگيری پيامدی پایين ،و درگيری ارزشی پایين (شكل )1
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نوع درگيری

باال

پيامدی ()ORI

ارزشی ()VRI

سوگيری نخبگان:

سوگيری متعهدان:

برنامههای بلندمدت بنيادی

تحكيم گرایشهای جناحی/

مطالبات مدنی

اعتقادی

سطح

درگيري

مطالبات فرهنگی
پایين

سوگيری نيازگشا:

سوگيری شخص-محور:

برنامههای مقطعی زودبازده

ویژگیهای شخصی نامزد/

مطالبات معيشتی

رأیدهنده
مطالبات روانشناختی

شكل  .1مدل درگیری -استداللی؛ این مدل نیمرخ استداللی افراد را

برحسب سطح و نوع درگیری نشان میدهد.

بنابه فرض ،هر گروه از رأیدهندگان بر حسب سطح و نوع درگيریای که با انتخابات
دارند ،استداللهای خاص و متفاوتی را در پشتيبانی از تصميمگيری برای رأیدادن به نامزد
موردنظر خود بيان میکنند .گرچه فردی ممكن است استداللهایی فراتر از ویژگیهای
یك خانه را مطرح کند ،با نظر به نوع و سطح درگيری ،نيمرخ وزن استداللی وی همچنان
برجسته و قابل تشخيص است .این که افراد ریيسجمهور را گرداننده چرخ عظيم
اقتصادی ،مدیر فرهنگی کشور و پاسدار ارزشها بدانند ،یا وی را در قالب کارگزاری
فرض کنند که وظيفهاش ارتقای مطالبات معيشتی مردم باشد ،سطوح انگيزش برای
پردازش اطالعات و جبهه درگيری در انتخابات رقم خورده و نيمرخ استداللی رأیدهنده
مشخص شد .تجربه متداول نيز نشان میدهد بسته به طبقه اجتماعی و اقتصادی
رأیدهندگان ،هدفها و نيازها ،کيفيت و سطح درگيری رأیدهنده متفاوت است.
طبقهبندی استداللهای برخاسته از نوع و شدت درگيری میتواند برای طراحی پيامهای
متقاعدگرانه ای مفيد باشد که هدفش راهنمایی و افزایش گرایش مردم به مشارکت در
انتخابات است .با توجه به اطالعات باال ،نتيجهگيری ساده و سرراست مینماید .گرچه،
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الزم است با استفاده از تحليل رگرسيون لجستيك چندارزشی ،1برازندگی مدل مطالعه شده
و نشان داده شود که متغير درگيری میتواند سبك و سوگيری استداللی را پيشبينی کند.2
از مزایای کشف الگوی ریختشناسی رفتار رأیدهی ،بهکارگيری راهبردهای تبليغاتی
مناسب برای متقاعدکردن گروههای مختلف رأیدهندگان است .صحبت کردن به زبان
مردم همواره از راهبردهای متقاعدگرانه مبلغان بوده است و بهرهگيری از این مدل،
مصداقی از ارتباط با مردم به زبان روانشناختی خودشان است .از این رو ،استفاده از
راهبردهای مناسب برای هر گروه ،میتواند مشارکت عمومی را در انتخابات ملی افزایش
داده و بر کيفيت آن بيفزاید .همينطور ،کشف الگوی سوگيری استداللی میتواند
مصلحان و دستاندرکاران فرهنگ سياسی را به فكر ارتقای سطح رأیدهی بيندازد .به این
معنی که از راههای مختلف آموزش و تبليغ ،سوگيری استداللی افراد را از سطوح پایين
درگيری به سمت درگيری باال سوق داد .این یعنی آشنا کردن مردم با مسئوليتهای
سياسی و اجتماعی خود.
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