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Aceasta este o analizã a comportamentului

politic american de astãzi – mai exact, a atri-

buirii voturilor în timpul unei campanii pre-

zidenþiale. La fiecare patru ani, þara noastrã

devine scena unui experiment la scarã largã

în ceea ce priveºte propaganda politicã ºi

opinia publicã. Stimulii sunt reprezentaþi de

tot ceea ce fac cele douã partide astfel încât

candidaþii lor sã obþinã victoria în alegeri.

Comportamentul oamenilor în cursul acestor

campanii reprezintã reacþiile descrise ºi ana-

lizate în aceste pagini. 

Suntem interesaþi aici de toate acele con-

diþii care determinã comportamentul politic

al oamenilor. Pe scurt, problema noastrã este

aceasta: sã descoperim cum ºi de ce au hotãrât

cetãþenii sã voteze într-un anumit fel. Care

au fost influenþele majore exercitate asupra

lor pe parcursul campaniei din 1940? Credem

cã ºtim unele rãspunsuri; suntem siguri însã

cã nu le ºtim pe toate. Studii similare asupra

unei serii de alegeri importante, mai ales dacã

le vom compara între ele, vor confirma rezul-

tatele valide ale acestui raport, îi vor corecta

CAPITOLUL I

Introducere
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deficienþele ºi, în general, vor clarifica ºi vor completa cunoºtinþele

actuale asupra factorilor determinanþi ai opiniei publice într-o

democraþie modernã.

Existã câteva modalitãþi de a analiza procesul alegerilor. Pânã

relativ recent, înregistrarea oficialã a voturilor constituia singurul

material valabil cu privire la alegeri. Erau utile pentru studiul distri-

buþiei geografice a atitudinii politice a oamenilor, dar nu mai mult

decât atât. Apoi, un grup de cercetãtori provenind din zona ºtiin-

þelor politice, sub egida Universitãþii din Chicago, a introdus ceea

ce s-ar putea numi analiza ecologicã a voturilor. Examinând voturile

înregistrate în unitãþi mici dintr-un oraº sau dintr-un stat, voturi

pentru care au fost disponibile un numãr de date generale (de

recensãmânt), ei au putut izola într-o anumitã mãsurã efectele pe

care le-au avut asupra deciziei de vot factori ca religia, naþionali-

tatea sau statutul economic. Deºi au avut handicapul de a lucra cu

un electorat foarte divers – de pildã, nu toþi cei care locuiau într-un

district predominant irlandez erau irlandezi –, ei au contribuit la

înþelegerea unor factori determinanþi ai deciziei politice. 

Apoi au urmat sondajele de opinie publicã, iar acestea au sporit

cunoaºterea noastrã prin punerea în relaþie a opiniilor politice cu

caracteristicile individului care voteazã, ca ºi prin sondarea inten-

þiilor de vot înainte de alegerile propriu-zise. Astfel, ele au fãcut

mult mai precisã studierea unor factori determinanþi ai votului ºi,

pânã la un anumit punct, au fãcut posibil studiul evoluþiei votu-

rilor în timpul unei campanii electorale.

Însã tocmai aici ni s-a pãrut necesar sã mergem mai departe.

Efectul complet al unei campanii nu poate fi investigat doar prin-

tr-o serie de sondaje realizate cu diferiþi oameni. Acestea aratã doar

tendinþele majoritare, care sunt, de fapt, rezultatul rezidual al diver-

selor tipuri de schimbãri – cãtre sau dinspre indecizie ºi de la un

partid la altul. Ele ascund însã schimbãrile minore care se anuleazã

reciproc ºi chiar unele schimbãri majore, dacã acestea sunt contra-

carate de curente opuse. ªi, mai ales, ele nu aratã cine se schimbã.

Nu urmãresc inconsecvenþele indivizilor de-a lungul traseului

38 /  Mecanismul votului
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cãtre urne, pentru a descoperi, astfel, efectul specific al diverºilor

factori de influenþã asupra votului final. 

Pe scurt, niciodatã pânã acum nu s-a urmãrit evoluþia votului

personal de-a lungul întregii campanii electorale, de la atitudinile

dinaintea convenþiilor partidelor, trecând prin reacþiile individului

la ofensiva propagandei, care constituie campania propriu-zisã, ºi pânã

la votul real din ziua alegerilor. Numai prin astfel de investigaþii

vom putea stabili mai îndeaproape rolul factorilor care influenþeazã

votul (dar ºi alte atitudini politice), atât cel al predispoziþiilor, cât

ºi cel al stimulilor. Acest studiu, menit sã ofere astfel de rãspunsuri,

a folosit aºa-numita tehnicã a eºantionului ca un prim pas înainte cãtre

cercetarea opiniei: intervievarea repetatã a aceloraºi oameni.

O nouã metodã de cercetare

Sã examinãm pe scurt planul tehnic de investigare; o schiþã a aces-

tuia este prezentatã în Figura 1.

Cercetarea a fost întreprinsã în districtul Erie, din statul Ohio,

pe malurile lacului Erie, între Cleveland ºi Toledo. Acest district

a fost ales pentru cã era suficient de mic ca sã permitã suprave-

gherea atentã a celor intervievaþi, pentru cã era oarecum lipsit de

particularitãþi prea marcate, pentru cã nu era dominat de nici un

centru urban important, deºi oferea posibilitatea comparaþiei între

opinia politicã ruralã ºi cea dintr-un mic centru urban, dar ºi pentru

cã, în patruzeci de ani – adicã la fiecare alegere prezidenþialã din

secolul XX –, nu deviase mai deloc de la tendinþele naþionale de

vot. Din cauza diversitãþii stilului de viaþã american, nu existã ceea

ce s-ar putea numi „districtul american tipic“. Dar este posibil ca

Erie sã fie cât de cât reprezentativ pentru regiunile nordice ºi

vestice ale þãrii. În orice caz, noi am studiat evoluþia voturilor, iar nu

distribuþia lor.

În mai 1941, fiecare a patra casã din districtul Erie a fost vizi-

tatã de unul dintre membrii echipei alcãtuite din 12 pânã la 15

Introducere  /  39
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intervievatori locali, mai ales femei, special pregãtiþi. În acest fel,

aproximativ 3.000 de oameni au fost aleºi astfel încât sã reprezinte

cât mai adecvat posibil populaþia districtului. Acest grup – eºan-

tionul de sondaj – a fost reprezentativ pentru district din toate

punctele de vedere: vârstã, sex, reºedinþã, educaþie, posesia unui

telefon sau a unui automobil, locul naºterii.

Din acest eºantion au fost alese patru grupuri a câte 600 de

persoane, prin eºantionare pe straturi sociale. Fiecare grup era strâns

legat de celelalte ºi ele constituiau, în consecinþã, un eºantion în

miniaturã al întregii populaþii investigate, ca ºi al regiunii în sine.1

Din aceste patru grupuri de câte 600 de persoane, trei au fost inter-

vievate din nou doar câte o singurã datã fiecare – unul în iulie, altul

în august ºi cel de-al treilea în octombrie. Acestea au fost folosite

ca „grupuri de control“, pentru a testa efectul pe care interviurile

repetate l-ar putea avea asupra eºantionului.2 În acelaºi timp, ele

au furnizat un eºantion mai amplu (de 1.200 de subiecþi) pentru o

varietate de întrebãri importante care au fost puse în procesul de

control. Al patrulea grup – eºantionul propriu-zis – a fost inter-

vievat o datã pe lunã, din mai pânã în noiembrie. 

Interviurile au fost repetate la un interval de aproximativ o lunã,

pentru a se încadra în cursul natural al desfãºurãrii evenimentelor

în timpul campaniei. Primele douã interviuri – sondajul iniþial ºi a

doua convocare a subiecþilor aleºi – au fost fãcute în mai ºi în iunie,

înainte de Convenþia Republicanã. Al treilea interviu a survenit în

iulie, între cele douã convenþii, iar al patrulea în august, dupã ambele

convenþii. Au mai urmat încã douã convocãri, între convenþii ºi

ziua alegerilor, a doua fiind chiar în ajunul alegerilor propriu-zise.

Al ºaptelea ºi ultimul interviu a fost realizat în noiembrie, la puþin

timp dupã alegeri. 

Astfel, cele 600 de persoane din eºantion au fost þinute sub o

continuã observaþie din mai pânã în noiembrie 1940. De fiecare datã

când cineva îºi schimba intenþia de vot în vreun fel sau altul, de la

un interviu la altul, se adunau informaþii amãnunþite asupra moti-

vului schimbãrii. Subiecþii au mai fost chestionaþi cu regularitate ºi
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