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  چکیده                      
 یاسیس مشارکتد اشکال مختلف توانمی یاجتماعهاي استفاده از رسانه

تا به این سئوال پاسخ دهد  . این مطالعه درصدد استکند تیرا تقو

در انتخابات ریاست  یاسیبر مشارکت س چه تاثیري یاجتماعهاي رسانه
داشته دهم، یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوري هاي جمهوري در دوره

هاي رفتارعی در قالب اجتماهاي است؟ فرضیه تحقیق این است که رسانه
بر این انتخابات تاثیرگذار بوده است. انه هوادار و رفتار انتقالی ،فعاالنه

ها است و جمع آوري داده یشیمایپ – یفیاز نوع توص حاضر پژوهش
 يهاداده يآورجمع. و روش کمی و کیفی صورت گرفته استدر آن به د

 ز ازین یکم يهاو داده ل دلفی و با کسب نظر خبرگانیق تحلیاز طر یفیک

. نتایج پژوهش گردآوري شده استو از شهروندان  ق پرسشنامه یطر

بر مشارکت سیاسی  اجتماعیهاي حاکی از تاثیر مثبت و معنادار رسانه
 رفتارو  ، رفتار انتقالیرفتار فعاالنههاي شهروندان گیالنی در رفتار

 داشته است.انه بود و ارتباط معنادار منفی با رفتارهاي منفعالنه هوادار
مجازي، مشارکت سیاسی، هاي رسانه اجتماعی، شبکه :کلیدواژه

  انتخابات،رفتار انتخاباتی، گیالن.
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 مقدمه
جهان را به طرز  ی،و ارتباطات یاط عاتهای یفناور گسترش ،اخیرهای در طول دهه

در ارائه اط عات به مردم در  ینقش مهم نترنتیادر این میان، . ه استداد رییتغ یریچشمگ
در  مشارکت یآنها برا قیکردن کاربران خود و تشو ریدرگ ،یاسیس یدادهایمورد رو

 یاسیو مشارکت س یاسیسی هابحث عنصری کلیدی در و کندمیایفا  یاسیسهای تیفعال
جهت  یاسیاحزاب س در اختیارطرفه  کی ارتباطی به عنوان ابزار نترنتیاز ا ،. در آغازاست

و ها رسانه ،حال نیشد. با امی استفاده شانیها تیوب سا قیاز طر و به مردم یاط ع رسان
 da Silva Nogueira)داده اند رییارتباط دو طرفه تغ بهرا  یارتباط یالگوها دیجد یفناور

& Papageorgiou, 2020: 14)  متحده  االتیا یجمهور استیهمانطور که در انتخابات ر
از  یکی ی تبدیل بهاجتماعهای رسانه مشاهده شد، ییاروپا یاز کشورها یو برخ 2016
 ,Boulianne)بودند. آن ین شدهکاربر  اردهایلیم یبرا ی و ارتباطیمنابع اط عات نیبزرگتر

2019: 43)   
، شبکه هایی از روابط آن ین بین افراد هستند که از طریق اینترنت و اجتماعیهای رسانه

و ... را با ها اط عات، ایده ها، تصاویر، فیلم توانمیفضای مجازی ایجاد میشوند و در آن 
 (Obar & Wildman, 2015: 749)  دیگر کاربران به آسانی و در لحظه به اشتراک گذاشت

بیشتر برای ها مختلفی دارند. گروهی از این رسانههای اجتماعی انواع و کاربردهای هرسان
مثل  گیرندمیانتشار و به اشتراک گذاری اط عات اجتماعی مورد استفاده کاربران قرار 

اجتماعی گفته های تویتر، فیسبوک، لینکدین، واتس اپ، تلگرام و .... که به اینها، شبکه
اجتماعی به عنوان های شبکه  . (Borgatti, Everett, & Johnson, 2018: 19)شودمی

اجتماعی،  قابلیت ایجاد ارتباط با های وسایل نقلیه مناسب و با امکانات در ایجاد جنبش
میلیونها نفر را در زمانی بسیار کوتاه دارند و ع وه بر اینکه به بستری نوین برای جلب 

و ها اط عات تبدیل شده اند،  در سازماندهی جنبش مشارکت مردم در انتشار اخبار و
  (.Bennett & Segerberg, 2013: 27)مردمی نقش عمده ای ایفا میکنند.های مشارکت

جوانان  ژهیبه و ،افراد یاسیو س یاجتماع یریادگیدر  ییبسزا ریتأث ،یاجتماعهای هشبک
های به طور فعال از رسانه جویان و جوانان. دانش (khan & Shahbaz, 2015: 442)دارند
 رامونیمانند اشتراک نظر و بحث در مورد مسائل پ یاسیاط عات سدریافت  یبرا دیجد
  (Kim & Chen, 2016:225)کنند می جامعه استفاده یبا اعضا استیس
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 مشارکتد اشکال مختلف توانمی یاجتماعهای د که استفاده از رسانهدهمی نشانها افتهی
مشارکت سیاسی  ( ,Jandevi, 2019:40Boulianne ;2019 :71)کند  تیرا تقو یاسیس

بر  یرگذاریجهت تأث یتوسط شهروندان عاد"د به عنوان هرگونه رفتار توانمی یبه طور کل
های افته. ی( ,2017:27Choi, Lee, & Metzgar)شود  فیتعر "یاسیس جیاز نتا یبرخ

آنها با اهداف و گرایشات مختلفی در د که دهمی نشان انو رفتار کاربر زهیمربوط به انگ
 یاسی. افراد ممکن است از اط عات ساجتماعی حضور دارندهای فضای مجازی و رسانه

با این حال مطالعات   (. ,2015Baek :13به طور فعال بدنبال آن باشند ) ایاجتناب کنند 
ث سیاسی در متعدد نشان داده است که قرار گیری مستمر در معرض اط عات و مباح

اجتماعی، میزان مشارکت سیاسی را در مورد تمام افراد ع قه مند یا غیر ع قه مند های رسانه
استفاده  (.Theocharis and Quintelier  ,2016 :821(ددهمیبه مباحث سیاسی افزایش 

بلکه در  شرفتهیپ ینه تنها در کشورها ی جهت جلب مشارکت سیاسیاجتماعهای از رسانه
 ، مصر و سایر کشورها،پاکستان ایران، هند، رواج دارد. در زیدر حال توسعه ن یهاکشور

 یانتشار اط عات برا درجهت یاجتماعهای منفرد در شبکه استمدارانیو س یاسیاحزاب س
 & ,Skoric, Zhu)دارند  ی متنوعیفعال اجتماعهای حساب ،دهندگان یکاربران و رأ

Pang, 2016: 339)های ر رسانهیالگوی تاث یدر این مطالعه قصد داریم  با بررس .   از این رو
، مدل مفهومی  ارائه داده سپس یو کتابخانه ا یبه روش مرور یاسیبر مشارکت س یاجتماع

بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان  اجتماعیهای رسانهبه کمک روش کمی و کیفی تاثیر 
و دوازدهم را مورد سنجش  یازدهم ،دهمهای ریاست جمهوری در استان گی ن در دوره

 . قرار دهیم
 مشارکت سیاسی در انتخابات.1

انتخابات فرایند دستیابی به  .مهمترین نمود مشارکت سیاسی در جامعه انتخابات است
 گیریتصمیم پذیر کمیت و جمعی ماهیت واجماع درباره نحوه اداره سیاسی جامعه است 

 (.36، 1391پور، )علویاراده نهایی همه شهروندان استد که تجلی گاه دهمی شانن را جمعی
مردم به صورت غیر مستقیم در سیاستگذاری های نظرات و خواسته ،در واقع در انتخابات

 و از این طریق احزاب سیاسی برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت شودمی عمومی وارد
( در کتاب 1965لبرت )(. براساس مدل لستر می168: 1389)طالب و همکاران، کنندمی
 ی قرار داد.در چهار سطح، رفتار انتخابات را مورد بررس توانمی، «مشارکت اجتماعی»
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 (93، 1394: سطوح رفتار انتخاباتی میلبرت)صادقی جقه، 1شکل 
 اجتماعی بر افزایش مشارکت سیاسیهای دالیل تاثیر رسانه.2

 را بهبود استیدرباره س نیدانش کاربران آن  ی،کیالکترون ابراز ریو سا نترنتیاستفاده از ا
 نیو همچن یاسیدر آموزش س یاتیح یو نقش کندمی تیرا تقو یاسیمشارکت س ،بخشدمی
مورد مطالعه ای در در  (2017) نویمارکو، روبلز و آنت. دارد یاسیس مسایل مردم در جیبس

و  یکی، اط عات الکترونیکیالکترون مباحثات ریو تأث یاسی، تعامل سنترنتیاستفاده از ا
 میبه طور مستق یکیالکترون غاتیکه تبل به این نتیجه رسیدند یکیالکترون یاسیسهای تیفعال

 & Marco, Robles) ددهمیافزایش را قبل و بعد از انتخابات  ینترنتیکاربران امشارکت 

Antino, 2017:137) 39که  افتندی( در2012و وربا ) یبرد ،اسلوزمان ،تیاسم ،ینی. ر٪ 
کنند و از هر هشت بزرگسال می استفاده یاجتماعهای متحده از رسانه االتای در بزرگساالن

 & Rainie)کندمی استفاده یاسیو س یاهداف مدن یبرا یاجتماعهای نفر از رسانه کی

colleges, 2012: 35). ( استفاده از رس2012استیگلیتز، بروکمن و خوان )یاجتماعهای انه 
و  استمدارانیس نیب یقو یکردند و رابطه ا لیو تحل هیتجز یاسیارتباط س یبرقرار یرا برا

 هلوگ .  (Stieglitz, Brockmann & Xuan, 2012: 75)تافی یاجتماعهای کاربران شبکه
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استمداران در یی صفحات سشخص یبه محتوا دهندگان ی(، متوجه شد که را2011)
 نددهمی صفحات اینترنتی آنان واکنش نشان یحرفه ا یاز محتوا شتریب اجتماعیهای رسانه

(Hellweg, 2011:25)های که از رسانه ند( نشان داد2013) یاحمد و القراغول ،زمان ،. رئوف
 دهندگان به طور گسترده استفاده ینامزدها و رأ نیب یبه عنوان شبکه ارتباط یاجتماع
گسترش دامنه استفاده . (Raoof, Zaman, Ahmad, & Al-Qaraghuli, 2013: 95)شودمی

 ه است: موثر بود سیاسیهای مشارکتدلیل در گسترش  چنداجتماعی به های از رسانه
امکان ارسال سریع اط عات به دور ترین نواحی جغرافیایی را اجتماعی های رسانه.1

. (Kent, 2013: 342)کندمی تنها در چند لحظه فراهم و فواصلها بدون در نظر گرفتن مرز
در کوتاهترین زمان ممکن  های اجتماعی مجازی،ویژه شبکههای ارتباط جمعی و بهرسانه

 اخبار و اط عات را در سراسر گیتی منتشر کرده و مشارکت جهانیان را در مسائل روز بر
 .(85: 1389 ,رحمان زادهانگیزند)می

 ،مسائل ، عقاید،هاد که ایدهدهمیبه کاربران امکان اجتماعی های سانهرهای پلتفرم.2
 & Fuchsخود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارند)... ع یق و  ،اط عات ت،مشک 

Sandoval, 2014: 127).   ارتباط نزدیک و روزانه با اعضای خانواده، دوستان و داشتن
های که در مطالعات مختلف برای حضور در رسانه استیلی مهمترین دالاز اطرافیان 

 . اجتماعی ذکر شده است

 اجتماعی مردم، مباحثات سیاسی و سازمانها بین متقابل روابط اجتماعیهای رسانه .3
استفاده از  .(Avidar, 2018: 506)این مباحثات را تسهیل میکنند  در شرکت سازمانی و

جمعیت عمومی  ها کمک کند تا بهمداران و دولتتد به سیاستوانمی اجتماعی،های رسانه
 ،هاو وب گ های اجتماعی، مبارزات انتخاباتی واقعی مجازیدسترسی داشته باشند. شبکه

استفاده از . ع وه بر این ابزارهای ارتباطی کام ً مناسبی برای دسترسی به مخاطبان هستند 
چندانی به  ع قه امکان داردد که د مخاطبانی را جذب کنتوانمیهای جدید تکنولوژی

ها جلب این ، اما به دلیل استفاده از تکنولوژینداشته باشند سنتی مبارزات انتخاباتی
 . (Choi et al., 2017)شوندموضوعات می

سیاسی اجتماعی به های اجتماعی تغییرات اساسی در سیستم مشارکتهای ظهور رسانه.4
های ساختار سلسه مراتبی رسمی سنتی در جنبشوجود آورده است و باعث شده است 

سیاسی کمرنگ تر گردد و به جای آن تاکید بیشتری بر مشارکت های اجتماعی  و فعالیت
این  (Gamson & Sifry, 2013: 161)فردی آنها بشود های تک تک افراد و ظرفیت
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مشارکت مشارکت مردمی دیگر به معنای دسترسی به اهداف صریح سیاسی نیست و مفهوم 
( بیان کرده اند که استفاده از 2013وسیع تری یافته است.  بنت و سربرگ )های ابعاد و جنبه

گردد. در این شرایط، افراد از از راه دور می "عملیات اتصال"اجتماعی منجر به های رسانه
 منتشر شده ی خود درهای فواصل دور و بدون اینکه شناختی از یکدیگر داشته باشند، ایده

اجتماعی را با یکدیگر به اشتراک میگذارند. عملی که به عنوان عملیات اتصال های شبکه
های و نگرانیها . در این شرایط تنها حلقه اتصال بین افراد دغدغه مندیشودمیشناخته 

سنتی تغییرات های و برخ ف جنبش (.(Bennett & Segerberg, 2013:71)مشترک است
)فراگیر شدن( ایده ی جنبش اجتماعی نیز به اندازه رسیدن به هدف  شدن میانه راه نظیر وایرال
 غایی اهمیت دارد.

 اجتماعی بر مشارکت سیاسیهای مدل تاثیر رسانه.3

د زنجیره ای از تاثیرات را در روند مشارکت توانمیاجتماعی های با توجه به اینکه رسانه
هدف عمده با چهار مرحله متمایز تشریح سیاسی افراد ایفا کند، در توصیف این مدل چهار 

های . در ابتدا، استفاده از رسانه( ,2020:142Knoll, Matthes, & Heiss)شده است
قبلی است و هر شخصی با انگیزه متفاوتی آن را به کار های اجتماعی تحت تاثیر انگیزه

صی مواجه میبندد)مرحله پیش مواجهه(. کم کم برخی از کاربران با محتوای سیاسی خا
میشوند )مرحله مواجهه(. به دنبال مواجهه، اط عات ارائه شده توسط کاربران مورد تجزیه و 

) مرحله پذیرش(. در انتها پردازش ذهنی اط عات ممکن است به گیرندمیتحلیل قرار 
رفتارهای سیاسی خاصی منجر شود )مرحله مشارکت سیاسی(. با این حال در هریک از این 

وجه به شرایط خاص انگیزشی و رفتاری کاربر ممکن است روند متفاوتی طی مراحل با ت
 شود که الزم است به دقت مورد تشریح قرار  گیرد.
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 ,Knoll, Matthes) ی برگرفته ازاسیبر مشارکت س یاجتماعهای رسانه ریمدل تاث: 2شکل 

Heiss, 2020&  

 
 مرحله پیش مواجهه 3-1

رسانه اجتماعی و های موقعیتی و انگیزشی فرد، ویژگیدر مرحله پیش مواجهه شرایط 
محتوای خاص موجود در آن بر مواجهه فرد با محتوای سیاسی و در نهایت مشارکت سیاسی 

اجتماعی حضور های متفاوتی در رسانههای افراد بسیار موثر است . افراد با اهداف و انگیزه
رضایت  ( Chan, Chen &2017 :89) دارندکه هدف غایی آن جلب رضایتمندی است 

آید. به طور مثال می مندی ذکر شده به طرق مختلف و با مفاد متفاوتی برای افراد به دست
ممکن است فردی با مطالعه اخبار سیاسی و برخی با دیدن تصاویر آرامش بخش به رضایت 

 لهیسرا به عنوان و یخاصهای ممکن است رسانه مد نظرشان برسند. بدین ترتیب کاربران
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 1عملیاتی مبتنی بر هدف توانمی استفاده از رسانه را ،جهیانتخاب کنند. در نت تیرضا جلب
توسط  و تمای ت افراد ازهای. ن( ,2017Lane, Kim, Lee, Weeks, & Kwak :99)نستدا
 یتیو موقع یشخص طیبا شرا بیکاربران در ترک یروانشناختو  یکیولوژیب یاساس یازهاین

مانند  یفرد اتیتمام خصوص از یشخص  تی. تما( ,2018:159Dennis)شودمی نییآنها تع
مدت کاربران  یطوالن حاتیترج ای، سن تی، جنسی، حاالت عاطفیتیشخصهای یژگیو

به ع قه  .( ,2017Chen & Chan :85)فرد آموخته شده است یکه در طول زندگ برمیخیزد
استفاده از  یفرد را برا یعموم زهیاست انگممکن به عنوان یک تمایل شخصی  یاسیسامرور 
گذشته نشان  قاتیتحق ،نیدهد. ع وه بر ا شیافزا یاسیاهداف س یبرا یاجتماعهای رسانه

تعیین کند که بیشتر با چه سبک اط عات ممکن است  گرایشات شخصی افرادداده است که 
خود را در معرض  شتریب مضطرب ممکن است افراد ،. به عنوان مثالسیاسی برخورد کنند
خود را در معرض  فرد که شودمی باعث خشمکه  یدر حال ،قرار دهند نظرات ضد النقیض

   ( ,.2017:27Choi et al)قرار دهد خود سازگار با نگرش یمحتوا
 مرحله مواجهه 3-2

در فضای را  یگسترده اهای تیخود فعال یفعل زهیبسته به انگ یاجتماعهای کاربران شبکه
در مواجهه افراد با محتوای سیاسی را  یاساس ریند. محققان اغلب دو مسدهمی انجاممجازی 

فعال در  ربه طو فرد مورد نیاولدر  ( ,2019:51Boulianne) کنندمی کیتفک گریکدیاز 
. به عنوان مثال، کاربران ممکن است از عملکرد برمیخیزد، یاسیاط عات س یجستجو

را  خاصی یاسیس یمحتوا و اخبار  تااستفاده کنند  یاجتماع رسانهو  تیسا کیجستجو در 
اخبار و  مرتباً  ،پیدا کنند و یا با افزودن عنوان سیاسی مد نظرشان در ع قه مندی هایشان

دوم کاربر به   ریمس در در مقابل، ) ,2017Larsson :118(اط عات مرتبط را دریافت نمایند
ع قه هستند  یب استیکه نسبتاً به س یکاربران.شودمیطور اتفاقی با محتوای سیاسی مواجه 

و به صورت  متصل شوند تا مرتباً  یاسیس ریاز افراد درگ یبه تعداد معدود الزم استفقط 
 یبرانکارحتی  ، یاسیانتخابات س کی زماندر  با محتوای سیاسی  برخورد داشته باشند. اتفاقی
به طور  ممکن است ی حضور در فضای مجازی سرگرمی است،برا آنها  یاصل زهیکه انگ
ع وه . نندیرا بباجتماعی های رسانه در خود ارسال شده از دوستان یمبارزاتهای پست مکرر
همبستگی مثبتی با مواجهه با محتوای  د که اندازه شبکه کاربردهمی ننشا قاتیتحقبر این 

                                                      

1 Goal-Directed 
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ع وه بر این هرچه شبکه روابط فرد ناهمگن تر باشد  سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی دارد
)& Lee,  Tang بیشتر احتمال دارد با طیف وسیعی از محتوای سیاسی مواجه شود

)2013:767 
 یسع یاجتماع هایرسانه صفحات موجود در مدیران  سرانجام باید در نظر داشت که

از آنجا  ت.آنهاس حاتیقرار دهند که مطابق با ترج یکنند کاربران را در معرض اط عاتمی
کاربران در مواجهه عمدی کمتر فعاالنه اط عات است،  یشامل جستجو یکه مواجهه عمد

. ع وه بر این میزان سواد گیرندمیتحت تاثیر خط فکری مدیران صفحات سیاسی قرار 
سیاسی افراد نیز در تشخیص اط عات با کیفیت از بیکیفت و پیشگیری از تقلید کورکورانه 

  ) ,2016:169Heiss & Matthes(بسیار موثر است 
  مرحله پذیرش 3-3

اجتماعی، آنها را مورد های کاربران رسانه، یاسیس یقرار گرفتن در معرض محتوا با
آن افراد  قیدانست که از طر یشناخت یندهایفرآ توانمی را یابی. ارزنددهمی ارزیابی قرار
Yamamoto, Nah ,)کنندمی یابیبر رفاه خود ارز ریاز نظر تأث با محیط خود را یبرخوردها

2019:22Bae, & )یطیمح ستیزهای خواسته تیادغام واقع ی وسازگار فهیوظ" . ارزیابی 
افراد  در این شرایطد دهمی انجام را "و گرایشات فرد ها تمای ت، نگرش ،هاتیمحدود با

به توجه  ازینجدید،   وقوع حوادث  ایکنند که آ یکنند تا بررسمی خود را اسکن طیدائماً مح
  ( ,2019:69Jandevi) یا خیر دارد یانطباقهای و واکنش شتریب

دائمًا  دیکاربران بااجتماعی، های رسانهبا توجه به حجم باالی اط عات دریافتی از 
ارزیابی . هستنداز اط عات سزاوار پردازش گسترده تر  کیکه کدام  رندیبگ میتصم

 شیکم و ب هیاولهای یبررس ،حال نی. با اددهمیدر سطوح مختلف پردازشی رخ ها محرک
با خود به را  عیآسان و سر یریگ میامکان تصم نییدر سطوح پردازش پاهستند خودکار 
عصبی به گونه ای طراحی شده است که تحت تاثیر های آورند. ساختار پردازشمی همراه

و ... به صورت خودکار اجازه ورود خیل عظیمی ها مسائل مختلفی از قبیل گرایش ها، نگرش
(. طبق نظر شرر  ,2001:93Schere(ددهمیرا به سطوح باالتر پردازشی نها از محرک

( 2) ،دی( اط عات جد1آورند: )می را به دست امکان پردازشه نوع محرک مهم س ،(2001)
( اط عات 3و ) میشوند دیاحساسات شد جادیکه باعث ا ندیناخوشا ای ریدلپذ یذات عاتاط 
 ،شتریشروع پردازش ب یاط عات برا ،کاربر. در همه موارد یاهداف لحظه او مرتبط با مهم 
 ،راستا نی(. در هم ,2001:93Schere(مشخص عبور کنند پردازشی اولیه  آستانه  کیاز  دیبا
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را  یاسیاول اط عات س جهنشان داده است که کاربران در در یاجتماعهای رسانه قاتیتحق
 منابع معتبر و منابع قابل اطمینانشانهای پیام و ی شانشخص قیمنطبق با ع  امیبراساس پ

داشته باشد،  "الیک"یک محتوای سیاسی تعداد باالیی  انتخاب میکنند به طور مثال اگر
 (. ,2016:247Yang)ممکن است به عنوان مطلبی قابل اطمینان مورد پردازش قرار گیرد

ع وه بر این برخی مطالب ممکن است احساسات شدیدی نظیر اضطراب و یا شادی را 
اط عات  بیشتر باعث پردازشد توانمی غلیان احساسات مطالعات نشان داده اند کهبرانگیزند. 
 یمحتوایک در معرض کاربران اگر در واقع دهد.  شیمسئله را افزا کی اکادر امکانشود و 

های یژگیو و پیام منبع ،با اهداف و نگرش هایشان امیپارتباط به بسته  ،رندیقرار بگ یاسیس
آن قائل میشوند که سطح متفاوتی از پردازش را برای ، نظیر ارتباط آن با دوستانشان شبکه 

 ,da Silva Nogueira & Papageorgiou). شودمیگفته  1به این موضوع ارزیابی ارتباط

18-14: 2020)   
سترده شود، پردازش گ یابیبه عنوان موضوع مناسب ارز یاسیس یمحتوا نکهیا پس از 

 ریا در معرض ساکاربران ممکن است خود ر ،نی. ع وه بر اشودمی انجام نهیزم نیدر ا یتر
 نیارتباطات ب نیو همچن نیو آف  نیآن های از جمله رسانه ی مرتبط با موضوعمنابع اط عات

 یبرا ژهیه وب یاجتماعهای رسد رسانهمی (، به نظر2011) انیبول فتهقرار دهند. به گ یفرد
که باعث  ییحتوامبه طور فعال با  افراد اینهستند.  بسیار موثرکاربران  یاسیع قه س شیافزا
 ریدرگ شود،می یمنابع اط عات ریدر سا شتریحضور ب کیع قه و تحر شیافزا
 ) ,2011Boulianne :149(شوند.می

 یاسیس یشروع به پردازش گسترده محتوا یاجتماعهای که کاربران شبکه یهنگام
به عنوان  یابیارز نیاز ا. کنند می یابیارز نیز آن را ی احتمالی مختلفامدهایپ ،کنندمی
 یاخت ف ایکه آ کندمی یابیکاربر ارز در این شرایط .شودمیبرده  نام "2اخت ف یابیارز"
وجود دارد؟ و آیا مشارکت  ندهیناخواسته آ ایمطلوب  تیوضع کیو  یفعل تیوضع نیب

 وضعیت نا مطلوب شود؟د منجر به رسیدن به وضعیت مطلوب و یا پیشگیری از توانمیسیاسی 
در ارزیابی اخت ف هرچه اخت ف شرایط فعلی با شرایط مطلوب یا نامطلوب پیش رو بیشتر 

    ( ,.2020:137Knoll et al)باشد تمایل بیشتری به مشارکت سیاسی در فرد شکل میگیرد 

                                                      

1 relevance appraisal 

2 discrepancy appraisal 
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با این حال افراد تنها در صورتی برای مشارکت سیاسی هدف گزینی میکنند که معتقد 
 ,Kruglanski) .ند برسندتوانمیباشند که از طریق عمل شخصی شان  به هدف تعیین شده 

Jasko ,Chernikova et al., 2015: 615) گفته  1به این سبک از ارزیابی، ارزیابی دستیابی
 ییبه طور مکرر نشان داده است که افراد اگر احساس کنند توانا یاسیس قاتی. تحقشودمی
 ،به طور خاص تر. کنند می مشارکت سیاسی اقدام به ،را دارند یاسیدر قلمرو سوثر م تیفعال
ادراک  یری(، پاسخ پذ2یداخل ی)اثر بخش فردی ادراک شده ییتوانا نیمعموالً ب قاتیتحق

ادراک شده  یری( و پاسخ پذ3یخارج یفرد )اثر بخشهای به خواسته یاسیس ستمیشده از س
در صورت مثبت  .تنها شودمی ؛ تفاوت قائل (4یجمع اثربخشی) یجمعهای به خواسته ستمیس

 شودمی قابل اجراو  نیهدف تدو -یابیدست یابیاخت ف و ارزارزیابی  – یابیبودن هر دو ارز
که شخص قصد دارد  ندهیمطلوب آ تیوضع"به عنوان  توانمی هدف را کی ،اساس نیبر ا. 

 Kruglanski, Chernikova, Rosenzweig et)کرد  فیتعر "عمل به دست آورد قیاز طر

al, 2014: 369)  

 مرحله مشارکت سیاسی 3-4

کنند که می یابی، کاربران ارزشودمی فرموله و فعال حیهدف به طور صر کی زمانیکه
هدف مهم و اولیه است و یا اولویت باالیی ، مشارکت سیاسی فعاالنههدف در صورت  ایآ

 "5هدف اولویت یابیارز"به عنوان  یابیارز نیاز ا ) ,2015:614Kruglanski et al( ندارد؟
برای فعالیت هدف را  نیافراد معموالً چند چنین ارزیابی به این دلیل است که. شودمی ادی

  ستندیبه اهداف هم زمان برخوردار ن یابیدست یبرا یکاف ییکنند اما از زمان و توانامی انتخاب
ممکن است توسط اهداف  فعالیت سیاسیهدف مربوط به در نتیجه در جریان اولویت بندی، 

به طور مثال برای شخصی که از گرسنگی و فقر رنج میبرد، اعتراض  گرفته شود.  دهیناد گرید
 کی لبهغبنابراین به یک موضوع زیست محیطی ممکن است اولویت کمتری داشته باشد. 

 یبستگ یاهداف رقابت یآن در ارتباط با سطح فعال ساز یبه سطح فعال ساز یهدف مشارکت

                                                      

1 attainability appraisal 

2 internal efficacy 

3 external efficacy 

4 collective efficacy 

5 dominant goal appraisal 
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باشد، مهار  تریقو یاهداف رقابت یهرچه فعال ساز ) ,2015:617Kruglanski et al(دارد 
 یو کاربرد اهداف بستگ یدسترس تیبه قابل ی نیزفعال ساز .خواهد بود شتریب یهدف مشارکت

 یاست. هرچه هدف یهدف قبل یفرکانس فعال ساز ری، به نوبه خود، تحت تأثیارد دسترسد
 یاست کاربرد به همپوشان شتریب زیآن ن یدسترس تیقابل ،فعال شده باشد او مکرر دتریجد
است  شتریتر باشد، کاربرد آن ب یقو یدارد. هرچه همپوشان اشارهفرد اهداف  یهایژگیو
(139: 2020Knoll et al., ).  

تعهد به هدف  یبرا حیصر یریگ میهدف مستلزم تصم کی یو فعال ساز یفرمول بند
در مورد اهداف  مشارکتی با اولویت پایین تر یا همراه با سایر  رو، کاربران  نیاست. از ا

 مشارکت سیاسی کمتری داشته باشندند دهمی حیترج -حداقل در ابتدا  -اهداف رقابتی 
)2015:619 Kruglanski et al,( و  یزشیاشاره دارد که منابع انگ تیواقع نیبه ا امر نیا

 یبرا یدر انرژ ییبه صرفه جو لیکاربران تما ،جهیدر نت .کاربران محدود است  یرفتار
ند. اهداف دهمی را در اهداف کمتر مرتبط انجام یاهداف غالب خود دارند و ت ش کم

هدف  در شرایطی کهاست.  ندهیبرجسته آ نیو همچن یکنون هدافغالب تر شامل ا
بشود،   یاهداف نیبه چن یابیدستمانع  با اهداف اولیه فرد ادراک شده و ناسازگار ی، مشارکت

 (Fishbach & Ferguson,2007:497)  هیچگونه مشارکت سیاسی را جلب نخواهد کرد

 یفعال ساز یبرا ی نیزضمن ریمس کی ،یاهداف مشارکت دیو تول حیدر کنار پردازش صر
 یبه طور اتفاق ایکه عمدا  یاجتماعهای کاربران شبکهممکن است . شده است شنهادیپ اهداف
پردازش  چیه. در این صورت کنندی ابیربط ارز یآن را ب،شوندمی روبرو یاسیس یبا محتوا
پردازش گسترده لیکن میبایست در نظر داشت، انجام نخواهد شد.  ی روی محتواگسترده ا
ی تری قو ید منجر به فعال سازتوانمی با پردازش ناخودآگاه سهیمحرک در مقا کیآگاهانه 

شده و  لهفرمو حیبا اهداف صر سهیفعال در مقا یاهداف ضمن جهیدانش مرتبط شود. در نت از
  (Dennis, 2018: 180)نددهمی را نشان یاز فعال ساز یسطوح کمتر ،فعال شده

 پروسه بازخورد 5-3

های و استفاده یشخص اتیاز آن بر خصوص یناش یو رفتارها سیاسی پردازش اط عات
بازخورد توسط اهداف و  یندهایفرا نیا .گذاردمی ریتأثاجتماعی های از رسانه آتی

و بر میزان دانش سیاسی فرد و گرایشات او تاثیر  شوندمی جادیا مشارکت سیاسی
اساس، اهداف فعال توجه افراد را به  نیبر ا (Fishbach & Ferguson,2007:494)میگذارد
 معطوف اجتماعیهای و استفاده بیشتر از رسانه خود طیمرتبط با هدف در مح یمحرکها
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 ریتأث اجتماعیهای فرد در رسانه شبکههای یژگیبر و زین مشارکت سیاسی کنند.می
با  خود را یشخصهای شبکه یاسیسهنگام مشارکت به احتمال زیاد گذارد. کاربران می

به نوبه  ممکن است دیجد انیند. آشنادهمی گسترش مشترک دارند،های افرادی که دغدغه
که کاربر در معرض آن قرار  یبر اط عات ی سیاسی مرتبطمحتوا یبا به اشتراک گذار خود

 اجتماعیهای انهی موجود در زسنرم افزارهای تمیالگور ،ع وه بر اینبگذارند.  ریدارد تأث
 به کاربران ارائه را بیشتر گذشته است نیآن های تیرا که متناسب با فعال یاحتماالً اط عات

سیاسی های تمامی این مسائل همبستگی مثبتی با افزایش میزان انگیزه برای مشارکتند دهمی
 (Beam, 2014: 1025)فرد در آینده دارد 

 روش پژوهش

 دهندگان رأی انتخاباتی رفتار بر مجازی هایشبکه بررسی تأثیربا هدف پژوهش حاضر 
است.  1ایتوسعه مقطعی و  از نوع تحقیقاتدراستان گی ن طراحی شده و   جمهوریریاست

و از لحاظ روش  2همچنین این پژوهش بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع کاربردی
ها نیز با روش داده یآور. جمعشودمیمحسوب  3یشیمایپ – یفیاط عات توص یگردآور

ل دلفی و یق تحلیاز طر یفیک یهاداده یآورصورت گرفته که جمع یو کم یفیک یبیترک
و از جمعیت عمومی  ق پرسشنامه یطر ز ازین یکم یهاانجام و داده 4با کسب نظر خبرگان
 ، روشیبیصورت ترک ق بهین تحقیاط عات در ا یگردآور گردآوری شده است.

مورد  ین مدل مفهومییو تب یق که در بخش طراحین طریبد .باشدیم یدانیو م یاکتابخانه
مرتبط، به چارچوب  یقات قبلیو تحق ینظر یمبان یاشاره محقق در ابتدا با مطالعه و بررس

 گی ن دراستان جمهوریریاست دهندگان رأی انتخاباتی رفتار بر مجازی هایشبکه تأثیر
است؛ سپس با  نموده مربوطه را استخراج یهاها، ابعاد و شاخصسطح دا نموده ویدست پ

، توسط پانل ینظر یبه عوامل مستخرج از مبان یازگذاریبا امت یدلف -یدانیاستفاده از روش م
 با استفاده از پرسش نامه به نتایج مناسب دست یافته شد. یصاحبنظرانِ دلف

                                                      

1. Research development 

2. Applied 

3. Descriptive - survey 

4. Key informants 
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از مشارکت کنندگانى  سعى شد تا قیى تحقیش روایق حاضر به منظور افزایدر تحق
ل کافى برخوردار یزه و تمایاستفاده شود که در حوزه مربوط صاحب تخصص و از انگ

، شامل گروه خبرگان در بخش کیفی جامعه آماری با توجه اهداف در نظر گرفته شده.باشند
گان خبرو جامعه شناسی( و  علوم سیاسیرشته در  ها دانشگاهد هیأت علمییاسات) یعلم

سال سابقه خدمت و حداقل 10با حداقل  مدیران و متخصصان آشنا با این موضوع ) یسازمان
علوم سایسی و جامعه سال سابقه مدیریت و دارای تحصی ت فوق لیسانس و باالتر )ترجیحأ  5

ب یبه ترت دلفی یتخصص یهاأتیه یتعداد نفرات در نظر گرفته شده براباشد. (می(شناسی
در پژوهش حاضر برای بخش  نفر در نظر گرفته شد. 20 یو سازمان یخبرگان علمأت یه یبرا

یا  یارهی)زنج 1ایشبکه یریگ(، روش نمونهیدلف یتخصص یهاأتیکیفی )انتخاب افراد ه
 شده است ( لحاظ2گلوله برفی
گروه  یاز اعضا ی)نظر سنجیروش دلفبه کمک ها داده یجمع آوربرای 
 یمرتبط و طراح یهاات موضوع و مطالعه پژوهشیادب یبررسپس از ، نظران(صاحب

امه ک پرسشنیبدست آمده، در قالب  یهاه، سپس ابعاد و معیارها و شاخصیچارچوب اول
ساس ابر  ،که روایی صوری و روایی محتوای آن توسط متخصصین بررسی و تایید شده بود

 5اس یالگو مق یب بودن اجزامناس یخبرگان ارسال شد. برا یبرا یانهیگز 5کرت یل فیط
)بزرگتر(  5ا ت 4)متوسط و کمتر از متوسط( به مفهوم نامناسب و  3تا  1دو بخش  به ینه ایگز

ان اتفاق نظر با به منظور تعیین میزها در تجزیه و تحلیل داده شد. یبندبه مفهوم مناسب دسته
 ستفاده شداستفاده از روش دلفی میان متخصصان، از ضریب هماهنگی کندال ا

                                                      

1. Sampling network 

2. snowball sampling 
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 شروع فرآیند دلفی

 خبرگانیافتن 

 فرآینداداره  برایتشکیل تیمی

 فرآیند پایان

 نظرخواهی نتایج ارائه

 خیر

 های دور دوم دلفیتجزیه و تحلیل پرسشنامه

 

 دوم دلفی سازی و ارسال پرسشنامه دورآماده

 های دور اول دلفیتجزیه و تحلیل پرسشنامه

 دلفی و ارسال پرسشنامه دور اول طراحی

آیا فرآیند دلفی 
به نتایج پایدار 
 رسیده است؟

 بلی
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 : فرایند اجرایی پژوهش4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج

ها، پرسشنامه ییاین پاییبه منظور تعم سواالت پرسشنامه یو تنظ یروش دلف  یاجراپس از 
ها قرار گرفت و سپس از روش ار آنیانتخاب و پرسشنامه در اخت ینفر از جامعه آمار 10ابتدا 

 ارائه مدل نهایی

 رأی انتخاباتی رفتار برهای اجتماعی رسانه تأثیرهدف اساسی تحقیق: 
  گیالن دراستان جمهوریریاست دهندگان

 مطالعات اکتشافی، مرور مبانی نظری و تحقیقات مرتبط 

  موثر استخراج عوامل

 طراحی اولیه مدل

 ارسال پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان

 آزمون مدل و ارزیابی آن در جامعه مورد

 ارزیابی نتایج و پیشنهادات
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 یدارا هاسازه تمام یبرا آلفا مقدار. دیاستفاده گرد ییاین پاییکرونباخ جهت تع یآلفا
 کسانی و مناسب یفکر برداشت و اعتبار پرسشنامه دهندهنشان که بود 7/0از  باالتر یمقدار

بر طبق مدل اندازه گیری متغیرهای  .بود سازه هر به مربوط یهاریمتغ یمحتوا از انیپاسخگو
باشد اگر معنادار می %95بار عاملی در سطح اطمینان  ،تحقیق در حالت معناداری ضرایب

ک از یبرای هر  tر محاسبه شده ی+ قرار گیرد. مقاد96/1تا  -96/1خارج بازه  t مقدار آماره
ری یی سواالت پرسشنامه برای اندازه گیهمسو توانمی. لذا بود 96/1های عاملی باالی بار
 (5)شکل  ن مرحله معتبر نشان داد.یم را در ایمفاه

  
 معناداری ضرایبمدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق در حالت : 5شکل 

 143و درصد مرد  65نفر معادل  266نفر واحد پژوهش،  409مجموع از  ،یدر بخش کم
مجرد، درصد  71نفر معادل  290و درصد متاهل  29نفر معادل  119 ،زندرصد  35نفر معادل 

درصد دارای سن  29نفر معادل  119 ،سال 30کمتر از درصد دارای سن  36نفر معادل  147
 9نفر معادل  37سال و  50تا  41درصد دارای سن بین  26نفر معادل  106سال،  40تا  31بین 
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 دیپلمدرصد دارای تحصی ت  17نفر معادل  70 اند.سال بوده 50درصد دارای سن باالتر از 
درصد  29نفر معادل  119درصد دارای تحصی ت کارشناسی،  48نفر معادل  196 تر، پایین و

 درصد دارای تحصی ت دکتری بودند. 6نفر معادل  25دارای تحصی ت کارشناسی ارشد و 
که  استفاده شده است یو پراکندگ یمرکز یهاپژوهش از شاخص یرهایف متغیتوص یبرا

  ( ارائه شده است1نتایج آن در جدول )
 نتخاباتیهای توصیفی برای همه متغیرهای تحقیق به تفکیک دوره اشاخص: 1جدول 
متغیرهای  دوره انتخاباتی

 تحقیق
اندازه 
 نمونه

-کمترین های نرمالیتیشاخص میانه (SD) میانگین
 کشیدگی چولگی بیشترین

 5.00-1.00 0.552- 0.350- 3.429 (0.99)3.3044 408 1متغیر ام 10دوره 

 5.00-1.00 0.463- 0.291- 3.400  (0.98)3.2491 407 2متغیر

 5.00-1.00 0.602- 0.274- 3.400 (1.00)3.2310 407 3متغیر

 5.00-1.00 0.406 0.852 2.000 (0.93)2.0131 408 4متغیر

 5.00-1.00 0.665- 0.335- 3.429 (1.02)3.2906 394 1متغیر ام 11دوره 

 5.00-1.00 0.548- 0.322- 3.400 (0.98)3.3360 392 2متغیر

 5.00-1.00 0.656- 0.293- 3.400 (1.00)3.2519 392 3متغیر

 5.00-1.00 0.871 0.946 2.000 (0.88)1.9344 394 4متغیر

 5.00-1.00 0.788- 0.359- 3.500 (1.11)3.4038 390 1متغیر ام 12دوره 

 5.00-1.00 0.789- 0.260- 3.400 (1.09)3.3343 391 2متغیر

 5.00-1.00 0.619- 0.378- 3.400 (1.11)3.3128 392 3متغیر

 5.00-1.00 1.105 1.007 1.833 (0.85)1.8797 392 4متغیر

رفتار انتقالی از طریق فضای : 2؛ متغیر رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضای مجازی :1متغیر
رفتار مبتنی بر  :4؛ متغیر رفتار مبتنی بر هواداری از طریق فضای مجازی: 3؛ متغیر مجازی

 هواداری از طریق فضای مجازی
 

 نتایج کلی این جدول:بر اساس 
 تمامی متغیرهای تحقیق )بجز متغیر رفتار انفعالی( در هر سه دوره انتخابتی مطلوب الف(
 ارزیابی شده اند.  (3)بزرگتر از 

 توانمیتوزیع متغیرها را و  نرمال در نظر گرفت توانمیب( تمامی متغیرهای تحقیق را 
 متغیر متقارن و نرمال در نظر گرفت.

از طریق فضای "بیشترین میانگین نمرات مربوط به گویه  ،ام 12ام و  10نتخاباتی در دوره ا
انتخاباتی ریاست جمهوری وقت و زمان کافی را صرف های مجازی برای حضور در کمپین

این های باشد. کمترین میانگین نمرات گویهمی  3,63و  3,53با میانگین  به ترتیب "کرده ام
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و  1,78با میانگین به ترتیبب ، "یچ آشنایی با فضای مجازی ندارمه"متغیر مربوط به گویه 
 .باشدمیدر دو دوره  1,67
ارتباط سریع و به موقع "ام بیشترین میانگین نمرات مربوط به گویه  11در دوره انتخاباتی  

اجتماعی های با مخاطبان و کاربران و اط ع رسانی سریع در حوزه انتخاباتی از مزایای رسانه
این های باشد. کمترین میانگین نمرات گویهمی 3,53، با میانگین "فضای مجازی است. و

 باشد. می 1,7، با میانگین "هیچ آشنایی با فضای مجازی ندارم"متغیر مربوط به گویه 

 های برازش مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیقشاخص: 2 جدول
 حد مجاز اولیه نام شاخص

 3> 2.155 (یآزاد دو بر درجه ی)کا

 0.87 >0/8 (GFIبرازش) ییکوین

 0.84 >0/8 (AGFIنیکویی برازش تعدیل شده)

 0.069 <0/1 (RMSEAبرآورد) ین مربعات خطایانگیشه میر

 0.93 >0/9 (CFIافته)یل یتعد یبرازندگ

 0.97 >0/9 (NFIنرم شده) یبرازندگ

 0.98 >0/9 (NNFIنرم نشده) یبرازندگ

 0.98 >0/9 (IFIنده)یفزا یبرازندگ

های مدل تحقیق با د دادهدهمی برازش مدل نشانهای ورد شده برای شاخصآمقادیر بر 
انگر همسو بودن سؤاالت ین بیق برازش مناسبی دارد و ایربنای نظری تحقیساختار عاملی و ز

 گردد. گفت مدل تحقیق مورد تایید واقع می توانمی های نظری است. و درنتیجهبا سازه

 ایتک نمونه tنتیجه آزمون : 3دولج
 

متغیرهای  دوره انتخاباتی

 تحقیق

 3مقدار آزمون = 

آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

تفاضل  %95فاصله اطمینان 

 میانگین

 حد باال حد پایین

 0.4009 0.2078 407 6.199* 1متغیر ام 10دوره 

 0.3448 0.1534 406 5.119* 2متغیر

 0.3292 0.1328 406 4.624* 3متغیر

 0.8961- 1.0778- 407 21.357-* 4متغیر

 0.3918 0.1895 393 5.649* 1متغیر ام 11دوره 
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متغیرهای  دوره انتخاباتی

 تحقیق

 3مقدار آزمون = 

آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

تفاضل  %95فاصله اطمینان 

 میانگین

 حد باال حد پایین

 0.4336 0.2384 391 6.768* 2متغیر

 0.3513 0.1525 391 4.981* 3متغیر

 0.9778- 1.1533- 393 23.875-* 4متغیر

 0.5143 0.2934 389 7.187* 1متغیر ام 12دوره 

 0.4433 0.2253 390 6.031* 2متغیر

 0.4231 0.2024 391 5.571* 3متغیر

 1.0358- 1.2048- 391 26.066-* 4متغیر

رفتار انتقالی از طریق فضای : 2؛ متغیر رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضای مجازی :1متغیر
رفتار مبتنی بر  :4؛ متغیر رفتار مبتنی بر هواداری از طریق فضای مجازی: 3؛ متغیر مجازی

 ؛ معنادار: *هواداری از طریق فضای مجازی
 
رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضای "توجه به اینکه حدود باال و پایین برای متغیرهای با 
رفتار مبتنی بر هواداری از طریق فضای  "و  "رفتار انتقالی از طریق فضای مجازی "، "مجازی
بیشتر است. در نتیجه با توجه به حدود باال و  3از  هامثبت است، میانگین این متغیر "مجازی

نتیجه گرفت که این سه متغیر بر رفتار انتخاباتی رأی  توانمیپایین سطر آخر این خروجی، 
تاثیرگذار  ، یازدهم و دوازدهمدهمهای دهندگان ریاست جمهوری در استان گی ن در دوره

کمتر است. در نتیجه با توجه به حدود باال  3از  باشند. میانگین متغیر رفتار انفعالیمی و مثبت
نتیجه گرفت که این متغیر بر رفتار انتخاباتی رأی  توانمیو پایین سطر آخر این خروجی، 

 تاثیرگذار اما دارای تاثیر منفی سه دورهدهندگان ریاست جمهوری در استان گی ن در 
  باشد.می

ل تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان نتایج آزمون فریدمن بر استتتاس عوام : 4جدول 

 انتخاباتی های ریاست جمهوری در دوره

 رتبه میانگین رتبه متغیرهای تحقیق انتخاباتی دوره

 دهم  دوره
 1 2.90 مجازی فضای تاثیر تحت فعاالنه رفتار
 2 2.73 مجازی فضای طریق از انتقالی رفتار
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 رتبه میانگین رتبه متغیرهای تحقیق انتخاباتی دوره
 3 2.71 مجازی فضای طریق از هواداری بر مبتنی رفتار
 4 1.66 انفعالی رفتار

 یازدهم دوره

 2 2.82 مجازی فضای تاثیر تحت فعاالنه رفتار
 1 2.90 مجازی فضای طریق از انتقالی رفتار
 3 2.71 مجازی فضای طریق از هواداری بر مبتنی رفتار
 4 1.57 انفعالی رفتار

 دوازدهم دوره

 1 2.98 مجازی فضای تاثیر تحت فعاالنه رفتار
 2 2.77 مجازی فضای طریق از انتقالی رفتار
 3 2.73 مجازی فضای طریق از هواداری بر مبتنی رفتار
 4 1.51 انفعالی رفتار

 

درصد در دوره  95در سطح اطمینان  ، 4ارائه شده در جدول های با توجه به میانگین
رفتار  "، بیشترین تاثیر و "رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضای مجازی"ام، متغیر  10انتخاباتی 
رفتار انتقالی از طریق فضای "ام، متغیر  11، کمترین تاثیر، در دوره انتخاباتی "انفعالی
ام، متغیر  12در دوره انتخاباتی  ، کمترین تاثیر و"رفتار انفعالی "، بیشترین تاثیر و "مجازی

، کمترین تاثیر را "رفتار انفعالی "، بیشترین تاثیر و "رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضای مجازی"
  جمهوری دراستان گی ن دارند. ¬بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ریاست

 دوره انتخاباتیتوصیفی و نتایج آزمون آنوا متغیرهای تحقیق به تفکیک های آماره : 5جدول 
دوره  متغیر

 انتخاباتی

انتتحتتراف  میانگین تعداد
 استاندارد

ستتتطح  Fآماره 
معتنتی 
 داری

 نتیجه

تاثیر  حت  نه ت عاال تار ف رف
 فضای مجازی

عتتتتتتدم  251. 1.383 0.99 3.30 408 ام 10دوره 
وجتتتتود 
 تفاوت

 1.02 3.29 394 ام 11دوره 
 1.11 3.40 390 ام 12دوره 
 1.04 3.33 1192 مجموع

لی از طریق  تقتتا ن رفتتتار ا
 فضای مجازی

عتتتتتتدم  387. 951. 0.98 3.25 407 ام 10دوره 
وجتتتتود 
 تفاوت

 0.98 3.34 392 ام 11دوره 
 1.10 3.33 391 ام 12دوره 
 1.02 3.31 1190 مجموع

رفتار مبتنی بر هواداری از 
 طریق فضای مجازی

عتتتتتتدم  516. 661. 1.01 3.23 407 ام 10دوره 
وجتتتتود 
 تفاوت

 1.00 3.25 392 ام 11دوره 
 1.11 3.31 392 ام 12دوره 
 1.04 3.26 1191 مجموع

عتتتتتتدم  104. 2.268 0.93 2.01 408 ام 10دوره  رفتار انفعالی
وجتتتتود 
 تفاوت

 0.89 1.93 394 ام 11دوره 
 0.85 1.88 392 ام 12دوره 
 0.89 1.94 1194 مجموع
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چنین  توانمی باشد بنابراینمی صدم 5از  بزرگتر تحقیق سطح معنی داری متغیرهای
( ام12 ام، دوره 11 ام، دوره 10 دوره انتخاباتیمورد نظر ) جامعه سهاستنباط کرد که میانگین 

 دارند. نشده، تفاوت معنی داری با هم متغیرهای بررسی از جنبه

 بحث و نتیجه گیری

اجتماعی بر مشارکت سیاسی های پس از بررسی مدل تاثیرگذاری رسانه در این پژوهش
مجازی بر رفتار انتخاباتی های تاثیر شبکه"افراد به روش مروری و کتابخانه ای، پرسشنامه 

به روش کیفی دلفی با تجزیه تحلیل نظرات خبرگان علمی  "رای دهندگان ریاست جمهوری
حاکی از روایی و پایایی خوب پرسشنامه و قابلیت  و سازمانی به دست آمد. نتایج مطالعه

 بود 7/0از  باالتر یمقدار یدارا ی پرسشنامههاسازه تمام یبرا آلفا مقداراجرای آن است. 

 یمحتوا از انیپاسخگو کسانی و مناسب یفکر برداشت و اعتبار پرسشنامه دهندهنشان که
 ،میری مفاهیپرسشنامه برای اندازه گی سواالت یهمسوبود و  سازه هر به مربوط یهاریمتغ

 .ه شدمعتبر نشان داد
نفر از رای دهندگان انتخابات ریاست  409پرسشنامه تدوین شده به روش میدانی توسط 

دهم، یازدهم و دوازدهم تکمیل شد. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر معنادار های جمهوری در دوره
رفتار انتقالی از طریق فضای  "، "ای مجازیرفتار فعاالنه تحت تاثیر فض"متغیرهای  مثبت
 و تاثیر معنادار منفی متغیر "رفتار مبتنی بر هواداری از طریق فضای مجازی "و  "مجازی

بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ریاست جمهوری در استان گی ن در  "رفتار انفعالی "
میرسد هرچه افراد انتظار مثبت تری بودند. بنابر این به نظر  ، یازدهم و دوازدهمدهمهای دوره

از میزان تاثیر گذاری خود بر شرایط جامعه داشته باشند، مشارکت سیاسی بیشتری اعمال 
اجتماعی برای رسیدن به نتیجه مد نظرشان های میکنند و و به صورت هدفمند تری از رسانه

، میزان شودمیعی کمتر اجتماهای در انتخابات بهره میبرند و هرچه میزان استفاده از رسانه
) ,Knoll etal, , 2014,2015Kruglanski etalرفتارهای منفع نه نیز افزایش میابد

 )145: 2020 . 
از طریق فضای مجازی "دهم و دوازدهم بیشترین میانگین نمرات را گویه های در دوره

کرده انتخاباتی ریاست جمهوری وقت و زمان کافی را صرف های برای حضور در کمپین
ارتباط سریع و به موقع با مخاطبان "و در دوره یازدهم بیشترین میانگین نمرات را گویه  "ام

اجتماعی و فضای های و کاربران و اط ع رسانی سریع در حوزه انتخاباتی از مزایای رسانه
به خود اختصاص داده بود که هردو حاکی از هدفمند بودن، انگیزه مند بودن  "مجازی است.
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اهانه بودن مشارکت سیاسی افراد شرکت کننده است. این نتیجه همسو با مطالعات پیشین و آگ
هرچه انگیزه، آگاهی و اولویت افراد در برخورد با محتوای سیاسی در  کندمیاست که بیان 

اجتماعی بیشتر باشد، میزان مشارکت سیاسی در این افراد نیز افزایش های رسانه
 :Yamamoto et al, 2019:23; Chen & Chan, 2017: 89;  Skoric et al., 2016)میابد

در هر سه سال مربوط به گویه ها و از طرفی کمترین میانگین نمرات مربوط به گویه (1821
از آن چنین استنباط نمود که اکثریت  توانمیبود که  "هیچ آشنایی با فضای مجازی ندارم"

فضای مجازی آشنا بوده و از آن برای کسب  افرادی که در انتخابات شرکت کرده بودند با
 شدند.اط عات و یا ارتقای مشارکت سیاسی بهره مند می

ها این مطالعه توانسته است به روش دقیق و هدفمند پرسشنامه ای برای سنجش تاثیر شبکه
اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان طراحی کرده و ع وه بر سنجش های و رسانه

میزان روایی و پایایی آن، ابعاد مختلف موضوع را دربین افراد جامعه بررسی کرده است. بنابر 
 د توسط سایر پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد. توانمیاین پرسشنامه فوق به خوبی 
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