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Abstract 

In the present study, the main purpose of the researcher is to study the different 

advertising methods of print and digital media and their impact on parties and 

advertising policies, as well as the social status of candidates in Mazandaran 

province in order to achieve the goals of the revolution. The main variables are 

"media policies, social variables and electoral pattern". The research method of this 

research study grounded approach method (grounded theory approach) and 
interview with 20 experts using snowball method and for statistical sample, cluster 

and random sampling method was used. The statistical population is all people over 

18 years old in Mazandaran province in 1397, whose number according to official 

statistics were 2,628,918 people. The statistical sample of this study were 748 

people. In this study, the effect of print and digital media advertising policies was 

confirmed with a coefficient of 48%, their interaction on individuals was rejected, 

the significant effect of party affiliation on determining media advertising policies to 

achieve the goals of the revolution with a coefficient of 35% and the effectiveness of 

the propaganda methods used by the parties was rejected. As a result, the use of 

different media by parties, groups and candidates and the use of appropriate 

propaganda methods as well as the presence of credible candidates can have a 
significant impact on voter participation in achieving the goals of the revolution. 
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 احزاب شناختی جمعيت یها رابطه ميان ويژگیبررسی 

 تبليغاتی چاپی یها رسانه یها و اثر بخشی سياست

 مازندراناستان  و ديجيتال در
 

 ، حمیدرضا حسینی دانا، مهرداد متانییفرهاد روح
 88/29/8933تاریخ دریافت: 

 80/21/8933تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های چاپی و دیجیتال و تأثیر آنهاا   های مختلف تبلیغاتی رسانه در تحقیق حاضر هدف اصلی محقق بررسی شیوه

انتخاباتی در استان مازندران در جهت نیا  باه    های های تبلیغاتی و همچنین جایگاه اجتماعی نامزد بر احزاب و سیاست
اسات. روش   «الگاوی انتخابااتی   و هاای اجتمااعی   ای، متغیار  های رسانه سیاست» اهداف انقالب است. متغیرهای اصلی

و برای نمونه  است تفر از خبرگان با استفاده از روش گلوله برفی 02تحقیق این پژوهش به روش داده بنیاد و مصاحبه با 
سال استان مازندران در  81افراد باالی  تمام یجامعه آمارای و تصادفی استفاده شد.  گیری خوشه از روش نمونه آماری
نفر بودند.  641است. نمونه آماری این تحقیق  بوده نفر 0،701،381است که تعداد آنها براساس آمار رسمی  8936سال 

% ماورد تأییاد   41ای چاپی و دیجیتال با ضریب  تبلیغاتی رسانه های گرفته، این پژوهش تأثیر سیاست در تحقیقات انجام
هاا در   های تبلیغااتی رساانه   قرار گرفت، اثر متقاب  آنها بر افراد رد شد، تأثیر معنادار تعلق خاطر حزبی بر تعیین سیاست

شده به وسایله   رفتههای تبلیغاتی به کار گ اثربخشی شیوه و % به دست آمد93جهت دستیابی به اهداف انقالب با ضریب 
هاای   اساتفاده از شایوه   و هاا  هاا و ناامزد   های مختلف توسط احزاب، گروه مندی از رسانه بهره ،احزاب رد شد. در نتیجه

دهندگان در جهت نی  به اهداف انقالب  تواند در مشارکت رأی های معتبر می مناسب تبلیغاتی و همچنین حضور نامزد
 داشته باشد. بسزاییتأثیر 
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 مقدمه
هاای جمعای و اساتفاده روزافازون از      در دنیای امروز با توجه به ضریب نفوذ بسیار زیاد رسانه

ها مهام اسات، تاا     های سنتی، شیوه و چگونگی تبلیغات در رسانه ها و همچنین تأثیر رسانه این رسانه

تواند حائز  های نوین و سنتی، می مندی از رسانه های مختلف تبلیغات، امروزه بهره آنجا که در نمونه

هاای   های نوین، به همراه وجود رسانه رسانهروزافزون اهمیت باشد. در کشور ما نیز با توجه به رشد 

. شاود  مای احسااس   هاا  های نفوذ این رساانه  سنتی قدرتمند نیاز به بررسی و تحلی  بیش از پیش شیوه

های امروزی، که هنوز هم  ایران به دلی  داشتن یک جمعیت جوان و فعال در زمینه استفاده از رسانه

ای از  جویند، در کنار طیف گسترده های رسمی بهره می های سنتی به عنوان منبع اصلی خبر از رسانه

هاای   ، و بعضا وارد محیط رساانه پسندند های سنتی را می ساالن که هنوز هم رسانه ساالن و کهن میان

توجّه باه  ها با  مندی از رسانه هوشمندانه در تحلی  چگونگی بهره راهبردینوین نیز شده اند، نیازمند 

انتخابااتی باا    فرایناد های مختلف در  چگونگی استفاده از رسانه ،ه همین دلی ب شرایط موجود است.

هاای مختلاف    هاا در طیاف   ساتفاده از رساانه  های بسیاری مواجه است و تحلی  چگونگی ا پیچیدگی

های دیگر از این دست در کشور،  یرغاجتماعی و فرهنگی با سطوح متفاوت سن، سواد، درآمد و مت

 (.8913اهمیت بسیاری دارد )امینی، 

لیف و وظایف خود آشنا باشاند و بادان   اتک ،قوانین ،هنجارها اای ب به هر اندازه که افراد جامعه

 ای باالست و باالعک..  پذیری در چنین جامعه شود درجه جامعه مان نسبت گفته میعم  کنند، به ه

فعاال   یآموزند که بارای تاداوم زنادگی اجتمااعی بایاد عنصار       ها می پذیری انسان در جریان جامعه

 مختلاف ولاو مخاالف،    یهاا  ماواردی حتای پاذیرش دیادگاه     در و ضمن احتارام گذاشاتن و   باشند

مسائ  مختلف، در حرکت رو به جلوی جامعه ساهیم باشاند )شاجاعی     دموربا بیان نظرات خود در 

 (.8914زند، 

علا  مشاارکت در    نیتار  مهام  کاه  مطالعاات نشاان داد   جینتاا  یساطح فارد   ایا در سطح خارد  

باه نظاام    یبناد یپا»، «یشارع  فاه یوظ»، «نظام و سرنوشت خود یها استیر سد یگذارتأثیر»انتخابات 

از مقاام معظام    تیا تبع» و «یخاارج  یدهایا در مقاب  تهد یاسالم یدفاع از نظام جمهور»، «یاسالم

 .است «یرهبر

 یتینارضاا »، «باودن  تفاوت یو ب زهینداشتن انگ»افراد از  یشرکت نکردن بعض  یدال نیتر مهم
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عادم اطاالع از   »و « خاود  یهاا  باه وعاده   نامزدهاا عم  نکردن »، «از وضع موجود و مشکالت جامعه

 ست.شده ا یمعرف «یاسیس طیشرا

 ،هاا در زنادگی اماروزی عرصاه انتخاباات اسات. در واقاع        های فعالیات انساان   یکی از عرصه

ای  هاای باالقوه   رساد دارای تواناایی   ها در جریان انتخابات از بین خود کسانی را که به نظر می انسان

 ،ردهجامعاه را باه آنهاا واگاذار کا      مسئولیت اماور  ،کنند میپیشبرد امور جامعه هستند، انتخاب  برای

 (.0229کنند )وینفیلد،  نیز از آنها دریغ نمی های خود را البته حمایت

ی های کشاور، در هار ساطح    هایی که در تمام انتخابات استان مازندران به عنوان یکی از استان

نیااز   است وهای تبلیغاتی  مند تحلی  بسیار قدرتمندی بر روی الگومشارکت باالیی داشته است، نیاز

 .شود میاحساس ماعی به تحلی  اجت

پاردازد کاه براسااس     له اصلی این تحقیق باه ایان موضاوع مای    ئمس ،با توجه به موارد ذکرشده

ها و انتخابات بسیار باه هام نزدیاک     اطالعات و آمار موجود، در دو انتخابات اخیر، نتایج نظرسنجی

هاای ناوین و    ساانه درصد بوده است. از ساوی دیگار، ماوس اساتفاده از ر     0اختالف آنها زیر  و بوده

ها آمده است  هت این رسانمگیری آن به حدی است که تبلیغات انتخاباتی به س شبکه مجازی و همه

کام در انتخاباات مجلا.     اناد. تاا جاایی کاه دسات      های سنتی ارزش خود را از دسات داده  و رسانه

های مساجد  ها و تریبون های قدرتمندی چون روزنامه جمهوری، جناحی که رسانه گذشته و ریاست

و نماز جمعه را داشت، در برابر حزبی که تکیه اش بر فضای مجازی بود شکست سختی خورد. باه  

های درگیر، شخصایت خاود    های مرتبط با آن )رسانه های تبلیغاتی و متغیر همین دلی ، بررسی شیوه

و...( اهمیات دو   هاا  مندی و استفاده از رساانه  نگی بهرهودهنده، چگ یأی جامعه رها ویژگیها،  نامزد

 یابد.  چندان می

 «تبلیغااتی  یالگاو  و یهای اجتماع ریمتغ، ای های رسانه استیس» یرهایمتغ یحاضر دارا قیتحق

 یگار و الگاو    یاز ناوع تعاد   یهاای اجتمااع   ریا ها از نوع مستق ، متغ های رسانه استیس ری. متغاست

 .استاز نوع وابسته  یغاتیتبل

تارین   که در منطقه غرب مازندران انجام شده اسات، مهام   یقیدر تحق «یالشک ییبا» نیهمچن

تأثیر را  زانیکرده و کمترین م ییشناسا یو فرهنگای  لهیو قب یهای قوم یرا وابستگ یده یأعوام  ر

به همین منظاور و باا توجاه باه ایان نکتاه کاه         .(8911)بایی الشکی، داشته است  یی حزبها فعالیت
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انتخابات اخیر در کشور ماا، مشاارکت مردمای     چهارکم در  ستهای وزارت کشور د براساس آمار

درصاد، در انتخاباات    13جمهوری دهام   به ترتیب در انتخابات ریاست ،بوده است درصد 72باالی 

درصاد،   69226سات جمهاوری دوازدهام    ادرصد، در انتخاباات ری  6026جمهوری یازدهم  ریاست

بع: وزارت کشاور( و ایان یعنای آگااهی     درصد )من 78279درصد، مجل. دهم  79216مجل. نهم 

هاای منتشرشاده    گیری نسبت به آینده. همچنین با توجه باه آماار   سیاسی و افزایش امید برای تصمیم

هاای مختلاف مشاارکت بسایار      توسط استانداری مازندران، مردم این استان نیز همواره در انتخاباات 

ساازد. شناساایی    تبلیغااتی را آشاکار مای    که بیش از پیش اهمیت بررسی الگوهاای  اند باالیی داشته

ها هدف اساسای   ای در این روش های رسانه گذاری سیاستهای اساسی تبلیغات و اقناع و تأثیر  شیوه

 محقق و ضرورت انجام این تحقیق است. 

هاای مارثر تبلیغاات انتخابااتی،      محقق قصد دارد با تحلی  جامعه هادف، شایوه   ،به همین دلی 

های درگیر ایان تبلیغاات و رواباط میاان آنهاا را کشاف کناد.         و قشری و رسانه متناسب با هر بخش

هاای   باه ویاژه رساانه    ،های درگیار  های رسانه همچنین بررسی کند که آیا با مشخص کردن سیاست

دهنادگان در جهات    یأهاای جلاب ر   های مرثر و شایوه  چاپی و دیجیتال به بررسی و تحلی  سیاست

 ؟است های انقالب مرثر حفظ ارزش

هاای تبلیغااتی در برابار     این تحقیق آنجاست که نیاز به تحلیا  ایان شایوه    دادن ضرورت انجام

ای  های سنتی و تعیین الگوی مرثر انتخاباتی با توجاه باه تغییارات سااختاری جمعیتای و رساانه       شیوه

ی هار  ها مندی از رسانه . این موضوع از آنجایی مهم است که این بهرهشود میبیش از پیش احساس 

هاای   هاای مختلاف باا شایوه     روز بیش از پیش در حال گساترش و تناوع اسات و اساتفاده از رساانه     

 انقالبی به شدت تأثیر گذار است. نامزدهایسازی نس  جوان با افکار  تبلیغاتی محتلف، در همراه

 

 های تحقیق فرضیه
هاای   یین سیاستدر تعرسد،  دهنده می های جمعی به رأی رسانه اخباری که از: فرضیه اصلی

 .مختلف دخی  در انتخابات مرثر است

 .های چاپی و دیجیتال اثربخش است های تبلیغاتی رسانه : سیاستفرضیه فرعی اول

طبقه، جن.،  :شام  ،بافت اجتماعیهایشان را براساس  ها سیاست : رسانهفرضیه فرعی دوم
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تعیاین   دوساتان  همکاران و، نهای سیاسی خانواده، همسایگا سن، مذهب، منطقه جغرافیایی، نگرش

 .کنند می

های چااپی و دیجیتاال و    های رسانه : تعلق خاطر حزبی در تعیین سیاستفرضیه فرعی سوم

 .رابطه آنها و رسیدن به اهداف انقالبی مرثر است

نفاوذ   میازان  ای چاپی و دیجیتاال و ه های تبلیغاتی رسانه سیاست انیم: فرضیه فرعی چهارم

در جهات نیا  باه اهاداف      در منطقاه مازنادران   یاتیغا تبل گونااگون های  روشهای مختلف و  رسانه

 .رابطه وجود دارد انقالب
 

 ادبیات تحقیق
 تعریف مفاهیم

چااه  شااهروندان چااه مسااتقیم تمااام ،آن شاایوه حکااومتی اساات کااه در ینااوع» دموكراسييی:

انجاام  ا ر وظاایف مادنی خاود    قادرت اساتفاده و   از ،طریق نماینادگان منتخاب خاود    غیرمستقیم از

تعااریف   ها و آن برداشت تاکنون از دموکراسی انواع مختلفی دارد و .(33: 8917)عزتی، « دهند می

 مختلفی ارائه شده است. 

فهمیده یک طبقه اجتماعی که برای تاأمین مناافع طبقااتی     قسمت پیشرفته و» سیاسی: احزاب

که این  طبقه مخصوص را ده وبا یک نظام معین مبارزه کر اجرای مرام خود ورسیدن به حکومت و

 .(48: 8932ه، ی)یوسف« کند های سیاسی رهبری می کشمکش در ،حزب نماینده آن است

عادم   نظاام سیاسای، از   ساطوح مختلاف فعالیات در    باه درگیاری فارد در   » سیاسی: مشاركت

مشاارکت سیاسای وجاوه    » .(009: 8919ا، یا ن )حاافظ « شاود  درگیری تاداشتن مقام سیاسی گفته مای 

مشاارکت   مانناد رأی دادن تاا   ،مشاروع  مشاارکت سیاسای رسامی و    از ،گیارد  مای  دربر دی رامتعد

 (. 78: 8966، یچی)گال« علیه دولت اه مانند خشونت ،نامشروع سیاسی غیررسمی و

بروز  خود جریان یک انتخابات از که یک فرد دراست مجموعه رفتارهایی  :انتخاباتی رفتار

انتخابااتی ناوعی    رفتاار  ،نظاران  به اعتقاد بسیاری ازصاحب» است. رثرانتخابات م ةدهد و در نتیج می

 فرهنگی جامعه مرتبط است و اجتماعی و ،اقتصادی ،های سیاسی زمینه کنش سیاسی است که با پ.

 (. 8913کارگزاران،  هیکهن، نشر )زارع« گیرد آنها تأثیر می از
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معرفای   ب شدن توسط مردم خود راانتخا به منظورجریان یک انتخابات،  فردی که در :نامزد

 ایان  داشاته باشاد. در   ناامزدی بارای  را بایاد مجماوع شارایط الزم     ناامزد  ،عبارت دیگار ه ب کند. می

 تالش برای کسب رأی مردم باشد.  در و کندبه مردم معرفی  را صورت حق دارد خود

اباات وضاع   متشک  از قوانینی است که هرکشور بارای برگازاری انتخ  »های انتخاباتی:  نظام

 .(049: 8919ا، ین )حافظ« بگیرد دربر قوانین مختلفی را تواند مباحث و می کرده و

شاده قاانونی باا مرزهاای      عبارت است از محدوده جغرافیایی شاناخته »های انتخاباتی:  حوزه

 را قلمرو انتخاباات کشاور   یها اجزا گیرد.این حوزه مشخص که تعداد معینی نماینده به آن تعلّق می

 .(040: 8919ا، ین حافظ« )دهد ی  میتشک

 یدر چارچوب الگاو  یدر هر نهاد عموم یریگ میروند تصم ای: های رسانه گذاری سیاست

باه ناوع    یبساتگ  ینهااد عماوم   کیا باه عناوان    زیا رساانه ن  کیا  تیا . موفقاستآن  گذاری سیاست

و  یزیا ر طرح، یزیر را برنامه یا رسانه گذاری سیاست توان یم یآن دارد. به طورکل گذاری سیاست

 یانساان  یرویا و ن طیبا توجه به محا  ،یا رسانه یها اهداف سازمان شبردیپ جهت رد یماتیاتخاذ تصم

 یهاا  ناه یمختلاف باا زم   یهاا  در رساانه افاراد و گاروه    ماتیاتخااذ تصام   فرایندکرد. در  فیآن تعر

و  هاولت  ک یماگوناگون دخالت دارند ) یاسیو س یاقتصاد، یاعتقاد، یارزش، یفرهنگ، یاجتماع

 (.8969وام رامش، 

هاای   ای دسترسای، تجزیاه و تحلیا  و تولیاد ارتبااش در شاک        ساواد رسانه» ای: رسانه سواد

 .(34: 0226)هورتون، « محتواست یگوناگون رسانه و مصارف انتقاد

هاای   است که برای هدایت رفتار نظامای از اصول و هنجاره مجموعه :ای های رسانه سیاست

اماا   ،این نوع نگاه، بنیادی شام  طیف وسایعی از ابازار و اهاداف اسات     .اند بنیان نهاده شده ارتباطی

ای در اص  یک  گذاری رسانه (. سیاست8912برانگیزانندة اقدامات عملی محدودی است )هاولت، 

 پاذیر  فرایند است و بر روابط میان مردم و مسائ  جامعه در طول زمان ناظر است، این فرایند تکاما  

 (.8331کنند )گرانهام،  های مختلف تغییر می های آن در زمینه عوام  و شاخص،بوده
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 پیشینه تحقیق

 منابع داخلی
 محقق سال عنوان تحقیق نتایج تحقیق

 ،هااای قااومی دهاای را وابسااتگی یأتاارین عواماا  ر مهاام

ای و فرهنگی شناسایی کرده و کمترین میزان تاأثیر   قبیله

 .ه استی حزبی داشتها فعالیترا 

تحلی  رفتار انتخاباتی ایرانیان 

حوزه انتخابیه  :)مورد مطالعه

نوشهر و چالوس در انتخابات 

مجل. شورای  1دوره 

 اسالمی(

 مریم بایی الشکی 8911

 یگروهای از افاراد در بسایاری از تبلیغاات باه طاور کلا       

هاا و احازاب نیساتند. تاا جاایی کااه       تحات توجاه ناامزد   

دهناد و های     هاا انجاام مای   آنرا بارای   ها کمترین هزینه

هاای ماد نظار     ها و شیوه جایی در تبلیغات و اعالم برنامه

خوردگاان،   ها شام  کودکان، سال آنها ندارند. این گرو

 .های مذهبی و معلوالن هستند اقلیت

های هدف در  بررسی گروه

تبلیغات هشتمین انتخابات 

مجل. شورای اسالمی در 

 شهر تهران

8911 
مهدی طالب و 

 کارانهم

 یجمهااور یمایدر ساا یخباار گااذاری سیاساات فراینااد

خاود را در ارائاه اخباار از     کردیرو یستیبا رانیا یاسالم

تا بتواناد در   دده رییتغ یمحور به سوژه یشیاند مصلحت

 همچون انتخابات مخاطاب را جاذب   یحساسهای  زمان

 کالن سازمان را تحقق بخشد.های  استیو س کند

مدل  نییو تب یطراح

 یخبر گذاری تسیاس

در  نیادیهای بن براساس مرلفه

 یجمهور یمایصدا و س

 رانیا یاسالم

8934 

طاهر روشندل 

اربطانی و 

 همکاران

 و باشاد  کلای  بسایار  تواند ای می گذاری رسانه سیاست

 معرف جزییات آنکه یا بپردازد اصول و اهداف به تنها

 نباشد. ایا  ها داشته رسانه برای الزامی جنبة و باشد نیز

 طرز نیز و لحاظ فراگیری از است ممکن سیاستگذاری

 .باشد های متعدد سطح تدوین، دارای

 یمل گذاری سیاستو  ونسکوی

در  یارتباطات در کشورها

 حال توسعه

 کاظم معتمدنژاد 8919

دهد در جمعیت مورد مطالعاه   نتایج این مطالعه نشان می

روی هایی چون تقویت انسجام ملی، پیا  در تهران، انگیزه

از مقام رهبری، حمایت از نظام جمهوری اسالمی ایاران  

و احساس تکلیف شرعی رابطه معنااداری باا مشاارکت    

دهندگانی که در  انتخاباتی دارند. به عبارت دیگر، پاسخ

هااای مااذکور را  انااد، انگیاازه بیشااتر انتخابااات رأی داده

 اند. ترین دالی  شرکت ذکر کرده مهم

عوام  مرثر بر مشارکت 

وندان در انتخابات شهر

 ریاست جمهوری و مجل.

 (شهر تهران :مطالعه موردی)

 عبدالمطلب عبداهلل 8919
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 منابع خارجی
 محقق سال عنوان تحقیق نتایج تحقیق

 جواماع  در مهام  اقتصاادی  عام  یک راها  رسانه

مهم  عام  یک را رسانه همچنین و داند می غربی

 در واناد ت می کهکند  معرفی می اجتماعی بازتولید

 مهمی نقش جامعه فرهنگی و اجتماعی فرایندهای

 کند. ایفا

 رسانه گذاری در سیاست به چرا

 داریم؟ احتیاس
 جان فریدمن 0221

هاای   محیط خاارجی و محایط درونای ساازمان    در 

دهنادة فضاای    ای به عنوان دو رکان تشاکی    رسانه

محیط کاالن و   هستند.ای  رقابتی هر شرکت رسانه

رسانه عوام  خارجی را شک  سپ. محیط صنعت 

دهند و واحادهای عملیااتی و سااختار ساازمان      می

 .دهند ای عوام  داخلی را تشکی  می رسانه

های  شرکت یبرا یرقابت راهبرد

برند در  تیریمد و راهبردی؛ ا رسانه

 ای رسانه یبازارها رییتغ

0227 
چارلز 

 اولمستد

ارتباطااات  قیااترامااا از طر یجمهااور اسااتیر

 ؛کند استفاده میءو دستکارانه از قدرت سو بندهیفر

 یمتهم به جنگ اطالعات هیکه دولت روس یدر حال

در  کیاادموکرات یبااا هاادف اخااالل در روناادها 

 .است یغرب االتیسراسر ا

به کدام سو رفته ای  های رسانه استیس

 ؟است
0281 

بنت و 

 لوینگستون

 شاه یشده هم یو دستکار بندهیفر یاسیس ارتباطات

بوده ای  و رسانه کیهای دموکرات استیاز س یبخش

 .است

 0283 استیو دروغ در س بیفر
ویکتور باکر 

 و همکاران

 یهافرایناد  درکتر،  گسترده یسطح نظر کیدر 

 یدرک چگاونگ  یرا بارا  یفرصات مهما   یغاتیتبل

 .کند فراهم می یدئولوژیعملکرد ا

 رفتار: استیس یمنطق اجتماع

 یاسیرفتار س یبراای  نهیزم ،یشخص
0280 

چارلز 

 ساسمن

 

 مبانی نظری
تار از اناواع دیگار مشاارکت سیاسای      مشارکت در انتخابات و رأی دادن عالوه بر اینکه آسان

یابند، اطالعات رسمی بیشاتری در خصاوص آن باه    است و بسیاری از شهروندان در آن حضور می

مشاارکت سیاسای و    ترین نوعدهی و مشارکت در انتخابات آشکارترین و سادهآید. رأیدست می

هاای اجتمااعی اسات.    آوری و تشخیص ارجحیات اجتماعی برای جمع سازوکاریک نوع  ،در واقع
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های سیاسی دهی، دادن فرصت برای جانشینی و تخصیص پستترین عملکرد مشارکت رأیاساسی

 (.0287)بیوال،  است

 باه ویاژه  سیاسی و  های مشارکتاند عل  و انگیزهمیالدی، پژوهشگران کوشیده 8392از دهه 

های گوناگونی ارائه شده است. نظریه ،مشارکت انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهند و در این زمینه

های غربی دارد. در ابتدا برخی بر ایان بااور   این مبحث ریشه در تجارب طوالنی انتخابات در کشور

دهناد.  های متفاوت نشان میبهای مختلف اجتماعی رفتاری مشابه از خود در انتخابودند که گروه

هااای طااوالنی حزباای خاااص را  ساااکنان یااک منطقااه جغرافیااایی خاااص باارای سااال  ،مثااال باارای

دادند. ایان امار پژوهشاگران را بار آن داشات تاا رفتاار        نها رأی میآگزیدند و در انتخابات به  برمی

حتای جغرافیاایی ماورد     های مختلف فردی، اجتمااعی و ای با متغیردهندگان را به عنوان پدیده رأی

 (.0287توجه قرار دهند )بیوال، 

نظریه انتخاب عامه، به رغم مزایایی که به عنوان یک نظریه جامع، منسجم و عاری از تنااق   

-آمده درباره رفتار مشارکتی مردم قرار می منطقی دارد، اغلب در تعارض با شواهد تجربی به دست

خود و مالحظات حسابگرانه و سودجویانه دسات باه گازینش    گیرد. مردم الزاماً بر پایه نفع شخصی 

شناختی مدافعان ایان نظریاه چشام خاود را بار اهمیات        زنند. به عالوه، فردگرایی روشسیاسی نمی

بنادد. از دیاد   مای  ،هاایی کاه فارد در آن قارار دارد    هاا و مجموعاه  تصمیمات جمعی یا تاأثیر گاروه  

گذارند و فرد را های اجتماعی بر اراده فرد اثر میگروه سیاسی و -منتقدان، انواع نهادهای اجتماعی

که الزامااً ربطای    کنند میگیری معطوف به فواید عمومی مترتب بر نتیجه عم  سیاسی او در تصمیم

دهنادگان را   پردازان این دیدگاه نئوکالسیک عقالنیت ابزاری رأیمنافع فردی وی ندارند. نظریه به

دهندگان در رأی خود به یک فرد یاا حازب   وان انتظار داشت که همه رأیت. نمیکنند میبالغه منیز 

از روی حسابگری مح  و سنجیدن عقالیی همه جوانب کار عم  کنند. اهاداف افاراد در هنگاام    

هاای   لویات وگرایانه اسات. بسایاری از ماردم ا   ثبات و ذهن رو غالباً مبهم، بیهای پیشبررسی گزینه

اسای خاود ندارناد. اطالعاات ماورد نیااز بارای ارزیاابی پیامادهای          گیری سیمشخصی برای تصمیم

تاوان گفات   های مختلف اغلب کافی، دقیق، قاب  اتکا یا در دسترس نیست. حتی میاحتمالی گزینه

های ادراکی یا توانایی فکری الزم زنند ممکن است مهارتافرادی که دست به گزینش سیاسی می

. بنابراین، عجیب نیست که تحات  نداشته باشند ،کنند میکه  یگزینشها و منافع بینی هزینه برای پیش
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دهندگان تصمیمات غیر عقالیی و احساسی بگیرند یا کالً این تصمیمات را بار  رأی ،شرایط خاصی

روی از  مث  رسم و عادت، توصیه دیگران، دنباله ،پایه مالحظاتی سوای عقالنیت حسابگرانه صرف

 (.0229گروهی و غیره اتخاذ کنند )بوئرز،  رگذار، فشاهای تأثیرچهره

اسات. در   یاساسا  یامر ،اعمال قدرت در جهان امروز یارتباطات در درک چگونگ شناخت

و  یهاای غربا   دولات  نیهاا با   تانش  شی، بحث در مورد انتخاب دونالاد تراماا و افازا   ریاخ یها سال

، یبرخ از نظرمرکز کرده است. ارتباطات و قدرت را به شدت مت بارةنظر در تبادل هیروس ونیفدراس

 ؛کناد  اساتفاده مای  ءو دساتکارانه از قادرت سو   بناده یارتباطات فر قیتراما از طر یرجمهو استیر

در  کیا دموکرات یباا هادف اخاالل در رونادها     یمتهم به جنگ اطالعات هیکه دولت روس یدر حال

و  بناده یفر یاسا یات سارتباطا ه، یا بق یبارا  .(0281، نگساتون یویاسات )بنات و ل   یغرب االتیسراسر ا

اداماه   .(0283گران، یبوده است )باکر و د کیهای دموکرات استیاز س یشبخ شهیشده هم یدستکار

 نظار  اخاتالف  یهاا، تعاداد کما    بحاث  نیدر تمام ا است. نترنتیدر مورد ظهور ا یها نگران بحث نیا

ان معاصار از  درک جها  یابار  یارتباط یهافرایند قیاعمال قدرت از طر یدارند که درک چگونگ

 برخوردار است. یاساس تیاهم

 شتریکه اگر بخواهد در درک ب یبه حد ،دارد یبه بازنگر ازی، نیاسیارتباطات س یعلم حوزه

 یهاای جاار   دهناده بحاث   شاک   یقدرت و ارتباطات و پرداختن به موضوعات اصال  نیما از رابطه ب

هاای   یپارداختن باه نگرانا    یبارا  را یکاه وقات و انارژ    اباد؛ یآن گسترش  دیافق د دیموفق شود، با

قدرتمناد جامعاه    گرانیهای باز یکند که اغلب فقط منافع و نگران ، متمرکز می«یادار» ای، «یابزار»

از حاد باه خاود رساانه اسات کاه باه نوباه خاود،           شیدهد. مشک  دوم مربوش به توجه ب را نشان می

اطالعاات   یدارتر که در دستکار شهیتر و ر گسترده یهافرایندها را از مرسسات، ساختارها و  توجه

تارین   یدر انتقااد  یمشاک  حتا   نیا ، ادیا د میکه خاواه  طور همانکند. از قضا،  نقش دارند، دور می

( 8311) یهای هرمان و چامسک رسانه یغاتیمانند مدل تبل استیها و س رسانه انیرابطه م برها  گزارش

 گذارد. تأثیر می

را باه ساود    یهاا، بحثا   تیمحدود نیغلبه بر ا یبرا یاسیکمک به دانشمندان ارتباطات س یبرا

 یاسیکند تا موضوع ارتباطات س می بیمحققان را ترغ کردیرو نیم. ایده ارائه می یغاتیمطالعات تبل

 ی، قدرت اقتصادیاسیس یچند وجه یها روش کهکنند  یبررس یتر قیرا از منظر گسترده تر و عم
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در  یغاات یکاار، مطالعاات تبل   نیا . باا انجاام ا  شاود  میاعمال  یارتباط یهافرایند قیاز طر یجتماعو ا

کانم   استدالل می نیو بازخواست عوام  قدرتمند مرثرتر است. من همچن «به قدرت قتیگفتن حق»

در ماورد اشاکال قابا  قباول از نظار       یکاردن باا ساراالت اخالقا     ریدرگ یبرا یغاتیکه مطالعات تبل

 است.ارتباش متقاعدکننده، مناسب  کیکراتدمو

بااورس  شیو دروغ، همااراه باا گاارا  بیاادانشااگاه از ساراالت فر  یانزجاار اصاال  یاصاال جاه ینت

ارتبااش   یهاای دساتکار   گارفتن جنباه   دهیا ناد یهاای مارتبط( بارا    ناه ی)و زم یروابط عموم یلیتحص

باه نظار    یاشاکال اقنااع دساتکار    ریو سا بیفر یزی است کهچ از آن فیدرک ضع و متقاعدکننده

 رسد. می

 ینقطااه شااروع را باارا  کیاا ،(0283توسااط باااکر و همکاااران )  ریاااخ یفهااومم چااارچوب

 فیا شام  دروغ، حذف، تحر بی، از فریغاتیکند. اشکال تبل فراهم می غاتیتبل شتریب یپرداز مفهوم

 شاتر یب شیتوساعه و پااال   یرا بارا  ناه یزم، یو اقنااع اجباار   قیهای تشو زهیتا انگ گرفتهاستفاده ءو سو

تار   گساترده  یهاای نظار   تیا های نوپاا باا روا   یساز مفهوم نیارزش اتصال ا نیکند. همچن فراهم می

و تعصب به نفاع خاود    تیحما جادیهای قدرتمند به دنبال ا دهد که چگونه گروه حیخواهد توض می

ولفسافلد   یاسا یو مادل رقابات س   دریشااتچنا  «یریساوگ  جیبسا » دهیا ا توان باه  می مثال رایب .هستند

 .اشاره کرد (8336)

 یچاه زماان   نکهیا تبیینتواند به  است که می یحیهای توض مدل جادیاکتشاف، ا یبرا گرید راه

درک درسات از زماان و    نیو همچنا  کنند میهایی استفاده  کیتکن نیاز چن یاسیس گرانیو چرا باز

 مرثر بودن آنها کمک کند.  یدل

درکای   ،کنناد  میایت که از دیدگاه انتخاب عاقالنه ساختارگرا حم یپردازان آن دسته از نظریه

محاسبات عقالیای ساود و زیاان ماادی شخصای را       دهی مردم دارند و صرفاًتر از رفتار رأی پیچیده

دهای را حاصا     نان رفتاار رأی آدانند. گیری عقالیی در هنگام انتخابات نمی عام  اصلی در تصمیم

آنها، رفتار سیاسای ماردم در   گیرند. به زعم  ای میان اهداف، وسای  و نتایج در نظر میتعام  پیچیده

یاباد. افاراد، عاالوه بار مناافع      های مشترک تحقاق مای  جریان مذاکره، فرموله شدن و اجرای ارزش

های گروهی برای خود و جامعه خود نیز هساتند. ابازاری کاه بارای تحقاق ایان       مادی، طالب ارزش

 فرایناد زش و شارکت در  بحاث و ماذاکره، آماو    :ناد از ا عبارت ،گیرد اهداف مورد استفاده قرار می
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آموزند تا باا دیگاران چگوناه همکااری و رقابات کنناد )کاارن و        مردم می فرایندانتخاباتی. در این 

 (.0227همکاران، 

اسات   رزند، ناچاا  های سیاسی موجود میدهنده دست به داوری درباره گزینههنگامی که رأی

هاای اجتمااعی،   ردازش کند: گاروه ساسی کلیدی را در ذهن خود پاعام   چنداطالعات مربوش به 

هاای  . او بایاد باه پیاماد   نامزدهاا و  هاا  گاذاری  سیاسات احزاب سیاسی، ایدئولوژی، مسائ  مربوش به 

ن را با احزاب )افراد( رقیب مقایساه کناد.   آ( مورد عالقه خود بیندیشد و نامزدانتخاب شدن حزب )

های اجتماعی خاص یا ک  جامعه رای گروهتوان انتظار نتایج مفیدی را برای خود، یا بتا چه حد می

تطابق میان منافع فاردی، گروهای و    ؛گیردداشت؟ تبلیغاتی که در زمان مبارزه انتخاباتی صورت می

حاات  یکه معموالً بر ترج کنند میهایی را ترویج کند. فعاالن حزبی ایدئولوژیحزبی را برجسته می

گااذارد. ارتباطااات حاازب بااا جتماااعی تااأثیر ماایدهنادگان درباااره آزادی، برابااری و عاادالت ا رأی

هاای پیشانهادی حازب و     دهندگان بالقوه بارای تأثیرگاذاری بار درک آناان از نتاایج سیاسات       رأی

نیاز   نامزدهاا گیرد. بدیهی است که شخصیت و سوابق سیاسای  آن صورت می نامزدهایهای  کیفیت

 .شود میدهندگان ارزیابی از جمله مواردی است که از سوی رأی

رأی دادن در انتخابات آشکارترین نوع مشارکت سیاسی بارای اغلاب شاهروندان در جواماع     

ترین وسیله برای شهروندان اسات تاا افکاار و عقایاد     ساالر است. رأی دادن مرثرترین و عملی مردم

. کنناد هاای ملای کشاور خاویش اعماال      خاود را در اداره اماور عماومی و اجتمااعی و در سیاسات     

هااا و آوری و تشااخیص گزینااه  اجتماااعی باارای جمااع  سااازوکاریااک نااوع   ،قااعدهاای در وا رأی

دهی ایجاد فرصت برای جانشینی ترین عملکرد مشارکت رأیهای اجتماعی است. اساسی ارحجیت

گفتاه، مطالعاه و تحلیا  رفتاار      . با توجه به نکات پایش استها در جامعه تیها و مسئولو انتقال پست

رود. این نوع مشارکت، همراه باا   شناسی سیاسی به شمار می در جامعهدهندگان از مباحث مهم رأی

های انتخاباتی، تماس با های سیاسی، کار و فعالیت تبلیغاتی برای نامزدعضویت در احزاب و انجمن

هاای  رساانی و ارتبااطی مثا  ارائاه ساخنرانی      ی اطاالع هاا  فعالیتمسئوالن یا مقامات سیاسی و انواع 

هاای انتخابااتی و غیاره از اشاکال     رای اقناع شهروندان دیگر به رأی دادن به نامزدانتخاباتی، تالش ب

 (.0220)باز و همکاران،  رود به شمار میمتعارف مشارکت سیاسی 
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مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی در بسیاری از جوامع معیار و نشان مشاروعیت  

ق نظاام دموکراتیاک بادون مشاارکت شاهروندان      تحق و مقبولیت نظام سیاسی موجود است. اصوالً

مفهومی نادارد. جلاوه باارز ایان مشاارکت در اغلاب کشاورها در قالاب مشاارکت در انتخاباات و           

(. میازان مشاارکت یاا عادم مشاارکت      0223دهی اقشار مختلف اسات )برامنادی و گرساتوفر،     رأی

سی یا تأیید و یا عادم تأییاد   ترین معیارهای مشروعیت نظام سیا شهروندان در هر کشور یکی از مهم

برای تماامی کشاورها میازان مشاارکت در      ،رو از این. شود میکارگزاران و مدیران هر جامعه تلقی 

ای  این تصور کاه در جامعاه   ، باشود میدهندگان با حساسیت پیگیری انتخابات و افزایش شمار رأی

و دلبستگی چندانی نیز به نظاام   که شهروندان مشارکت کافی در امور سیاسی ندارند، احساس تعهد

در شارایط   بخاش ایان نظاام    سیاسی موجود نخواهند داشت و به عنوان نیاروی حاامی و مشاروعیت   

 (.0229بحران عم  نخواهند کرد )استا و همکاران، 

زان مشاارکت در انتخاباات و   یا مطالعه و بررسی شرایط حاکم بر فضاای انتخاباات، افازایش م   

هااا و تمااایالت سیاساای و اجتماااعی و دهاای و ساانجش گاارایشرأی عواماا  تشااویق شااهروندان بااه

شناسای سیاسای اسات     دهندگان، از موضوعات مورد مطالعه در جامعاه گیری رأیچگونگی تصمیم

به صورت تخصصی  0شناسی و رأی 8دهندگانکه در حوزه عمومی رفتار سیاسی با عنوان رفتار رأی

 (.0283، گیرد )باکر و همکارانمورد مطالعه قرار می

دهای از اناواع   دهندگان ذکر این نکته مهام اسات کاه رأی   در مباحث مرتبط با مشارکت رأی

 رود. امروزه در غالب کشورهای دموکراتیاک، رأی مشارکت متعارف )قانونی( سیاسی به شمار می

زدهاای  ها و فعالیت تبلیغاتی به نفع احزاب یا نامپرسیهمه دادن در انتخابات محلی یا سراسری و در

دهای در ذیا    مطالعاه مشاارکت رأی   ،رو از ایان ترین انواع مشارکت سیاسی اسات.  سیاسی از رایج

تار از رأی   گیرد. حال آنکه مشارکت سیاسی معناایی گساترده  مشارکت سیاسی مورد بحث قرار می

داناد کاه   های داوطلبانه میدادن دارد. هربرت مک کالسکی مشارکت سیاسی را آن دسته از کنش

 

1. Voting behavior 

2. Psephology 
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گیااری گاازینش مسااتقیم و غیرمسااتقیم حاکمااان در شااک  باااطریااق آنهااا اعضااای یااک جامعااه  از

(. باا توجاه باه رشاد اشاکال غیرمتعاارف       8360شوند )مک السکی، های عمومی سهیم می سیاست

هاای پساامدرن در   های اجتماعی جدید و رشد و گسترش سیاستظهور جنبش مشارکت سیاسی و

هر بعدی از فعالیت »کند: مشارکت سیاسی را چنین تعریف می «نوری.پیپا »جوامع مرفه و پیشرفته، 

یا  گذاری سیاست فرایندهای حکومتی و مستقیم بر نهاد به طور که باشدای طراحی شده  که به گونه

مناد رفتاار   یم بر جامعه مدنی تأثیر گذارد، یا با این منظور صورت گیرد که الگوهاای نظاام  قغیرمست

 (.0283)باکر و همکاران،  «دهداجتماعی را تغییر 

معنا به کار برده خواهاد   این با توجه به تعاریف موجود، مشارکت سیاسی در تحقیق حاضر به

هاای   ر تصامیم دگاذاری مساتقیم یاا غیرمساتقیم     ی شهروندان که با هادف تاأثیر  ها فعالیت تمامشد: 

 گیرد.سیاسی و بر فضای سیاسی کلی کشور صورت می

 

 مدل ویلیام میلر

مدل ویلیام میلر است. این  ،دهندگان مدل اصلی مورد استفاده در این تحقیق درباره رفتار رأی

 :زیر استقرار  بهمدل مشتم  بر شش عنصر اصلی 

طبقه، جن.، سن، مذهب، منطقه  :که مشتم  است بر :شناختی( بافت اجتماعی )مدل جامعه. 8

هااای سیاساای خااانواده،   گاارشهااای اجتماااعی و ن  جغرافیااایی و عااواملی ماننااد مشخصااه  

 ندگان.هد همسایگان، همکاران و دوستان رأی

هاای متعاارف مرباوش باه رفتاار       . تعلق خاطر حزبی: این مورد مفهومی اساسی در بیشتر مدل0

دهنده  دهندگان است. تعلق خاطر حزبی به مفهوم احساس وابستگی یا تعلق خاطر رأی رأی

دهنده حاامی یاک حازب     که رأیاست ای میزانی به یکی از احزاب سیاسی است یا به معن

های میان احزاب. تعلق خاطر حزبای دو جنباه متماایز دارد:     اعتنا در رقابت نه ناظر بی ،است

دهنادگان باه    ی میزان حمایت و دلبساتگی کاه رأ   دوم، گیری نسبت به احزاب و جهتاول، 

گیری نسابت باه    جهت دهندگان در انتخابات صرفاً حاکی از احزاب دارند. ترجیحات رأی
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در حالی که مفهوم تعلق خاطر حزبی از این جهت اهمیت دارد که ماا را باه    ،احزاب است

 دهد. دهندگان از احزاب توجه می میزان طرفداری رأی

و مشااتم  اساات باار نگاارش نساابت بااه  موسااع یمفهااوم ،هااا: نگاارش در ایاان ماادل . نگاارش9

 بارای هاا و ایادئولوژی.    ارزش موضوعات خاص، عملکرد، شخصیت داوطلاب انتخابااتی،  

های دفاعی، عملکرد دولت در ح  مشاکالت اقتصاادی، شخصایت     موضوع سیاست ،مثال

 طلبی و ایدئولوژی سوسیالیستی. های مساوات جمهور، ارزش کاریزماتیک رهبر یا ریی.

دهنااده از غایاات و هاادف از  ارزیااابی رأی :حاااکم باار انتخابااات: شااام  شاارایط. اوضاااع و 4

دهناده احسااس کناد کااه     هاای دلخاواه قابا  دساترس. اگار رأی      و تعاداد گزیناه   انتخاباات 

احتمال اینکه آن را سرساری بگیارد یاا در     ،اهمیت یا فرمایشی و نمایشی است انتخابات بی

هااای  زیاااد اساات. اگاار تعااداد داوطلبااان محاادود باشااد بااالطبع انتخاااب ،آن شاارکت نکنااد

محادودیت   ،بان دلخواه وجود نداشته باشندهمچنین اگر داوطل .دهندگان محدود است رأی

 وجود خواهد آمد. دهندگان به ی بیشتری برای رأ

 و یزهایی است که از طریق مجاا  ها شام  همه اخبار، تفاسیر و آگهی ها: رسانه . وضع رسانه3

رساد. مارثرترین    دهناده مای   وسای  ارتباش جمعی و نه از طریق گفتارهای رودررو باه رأی 

دهنادگان اطالعاات خاود را از     جمعی تلویزیون است و شمار انادکی از رأی وسیله ارتباش 

 .کنند میمطبوعات کسب 

هاای حااکم بیشاترین سالطه و نفاوذ را بار        . اعمال احزاب و دولت حااکم: احازاب و جنااح   7

ها حق انتخاب دارند و  ها فعال مایشاء نیستند و رسانه های جمعی دارند. البته این گروه رسانه

لیکن نباید از نقش منحصار باه فارد دولات غافا        ،کنند میای اخبار صحیح پخش  زهتا اندا

احازاب مخاالف حاداکثر،     .نیساتند « یکی و مساوی با بقیه»های حاکم  شد. احزاب یا جناح

هاا را نقاد یاا     ن سیاستاکند. مخالف در حالی که دولت عم  می ،کنند میانتقاد و افشاگری 

اعمال بسایار زیااد و بسایار     ،رو ند. از اینک ها را اجرا می یاستاما دولت س ،کنند میپیشنهاد 

 ها. تا دیگر احزاب و جناح ،مهم از جانب دولت است
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i.  مدل مفهومی اصلی 8نمودار .

 تحقیق

 

شااناختی و اثربخشاای  هااای جمعیاات رابطااه میااان ویژگاای یبررسااباا توجااه بااه ماادل مفهااومی  

هاای   ال در اساتان مازنادران در جهات حفاظ ارزش    های تبلیغاتی چاپی و دیجیتا  های رسانه سیاست

 هدف اصلی تحقیق است. ،انقالب

 

 روش تحقیق
گیارد و باا توجاه باه اینکاه بارای آزماون        قارار مای   کااربردی این تحقیق در حوزه تحقیقاات  

گیارد.   مای  جاای  پیمایشای قات یدر گروه تحق، شود می میدانی استفادهحقیق از اطالعات تفرضیات 

یتال جهای چاپی و دی های رسانه تأثیر سیاست یبررساز نوع توصیفی است و به روش تحقیق حاضر 
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 پردازد. تماعی بر تعیین یک الگوی مرثر تبلیغاتی میجهای ا و متغیر

 «تبلیغااتی الگاوی   و های اجتماعی ای، متغیر های رسانه سیاست»تحقیق حاضر دارای متغیرهای 

گار و الگاوی    جتمااعی از ناوع تعادی    اهاای   ق ، متغیار ها از نوع مست های رسانه . متغیر سیاستاست

 .استتبلیغاتی از نوع وابسته 

 ی تشاک  8936سال استان مازندران در ساال   81افراد باالی  تمامپژوهش را  ینا یجامعه آمار

به منظور تعیین حجم نموناه   .بوده استنفر  0،701،381که تعداد آنها براساس آمار رسمی  دهند می

درصد و باا توجاه    33با ضریب اطمینان  ،ی و مورگان استفاده شد که بر این اساساز جدول کرجس

نفر به عنوان نموناه انتخااب    641تعداد  ،افزایش صحت با هدفهای پر اهمیت و  به پراکندگی شهر

ای و ساپ. از ناوع    های مورد نظر در مرحله اول خوشه نمونه شدند و در این تحقیق شرکت کردند.

 نتخاب شدند.تصادفی ساده ا

 :آوری اطالعات از یک پرسشنامه با دو قسمت به شرح زیر استفاده شده است به منظور جمع

شاااناختی: در ایاان قساامت ساااراالت مربااوش بااه اطالعاااات     الااف( اطالعااات جمعیاات   

 شناختی افراد نمونه از قبی  سن، جن. و... مطرح شده است. جمعیت

 به متغیرها مطرح شده است. ب( سراالت تخصصی: در این قسمت سراالت مربوش

برای تعیین روایای از روایای صاوری و محتاوایی اساتفاده شاده اسات. روایای محتاوای ایان           

ای و فعااالن   خبرگاان رساانه   نیاز  راهنما و برخی از متخصصاان رشاته و   استادانپرسشنامه نیز توسط 

خ ن آلفاای کرونباا  انتخاباتی مورد تأیید قرار گرفته اسات. همچناین بارای سانجش پایاایی از آزماو      

پرسشانامه پایش آزماون گردیاد و      92بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیاه شاام     استفاده شده است.

 SPSS افاازار ناارمهااا و بااه کمااک  آمااده از ایاان پرسشاانامه هااای بااه دساات سااپ. بااا اسااتفاده از داده

فای کرونبااخ در  مقادیر آل .میزان ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد

 آورده شده است. (8)جدول 
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 نامهتناظر سؤاالت پرسش .8 جدول

 تعداد خرده مقیاس
آلفای 

 كرونباخ

 22334 92 های تبلیغاتی تأثیرگذاری روش

 22148 92 ر انگیزهدموارد تأثیرگذار 

 22120 92 گیری ر تصمیمدموارد تأثیرگذار 

 22622 92 میزان توجه فرد در زمان انتخابات

 22631 92 تأثیرگذاری مطالب چاپ شده در روزنامه ها

زی )مانند های مجا های دیجیتال و شبکه تأثیرگذاری مطالب منتشرشده در رسانه

 های تلگرامی، ها و گروه شده در کانالها و مطالب منتشر فیلم

 ها و...( های اینستاگرامی، اخبار مرتبط در سایت پی 

92 22341 

 

هاای  کاه بارای مرلفاه    شاود  مای ول مربوش به ضرایب آلفای کرونبااخ مالحظاه   با توجه به جد

کاه پرسشانامه    دهد می به دست آمده است. این اعداد نشان 226تر از مقدار قراردادی  تحقیق بزرگ

 .استمورد استفاده از پایایی الزم برخوردار 

. شاود  مای ای اساتفاده   لهها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای می به منظور توصیف یافته

های مرکازی نظیار میاانگین و ماد و همچناین       ها از شاخص ضمن اینکه به منظور توصیف بهتر داده

 های پراکندگی نظیر انحراف معیار بهره گرفته خواهد شد. شاخص

هاای کلماوگروف اسامیرنوف در جهات سانجش       به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون

 یهاای آماار   از آزماون ه از پرسشانامه و پا. از بررسای نرماال باودن      شد نرمال بودن نمرات کسب

 ها استفاده خواهد شد. برای تأیید و رد فرضیه SPSS افزار نرمو  یاستنباط
 

 های تحقیق یافته
آوری شده و باه عناوان    جمع قیهای تحق  آزمون فرضیه برای ازیهای مورد ن دادهبخش  در این

از  ،شاده  است. برای تجزیاه و تحلیا  اطالعاات گاردآوری     ر رفتهبه کابرای تجزیه و تحلی   یمنبع

 هادف  باا  توصایفی  آماار  از گیاری  بهاره . اسات  شاده  اساتفاده  اساتنباطی  و توصیفی آمار های روش

 رایا شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است، ز آوری جمع العاتاط تلخیص
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سی و ترکیب اطالعاات باه کماک زباان اعاداد      هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراس نکات اسا

جامعه از طریق تجزیه و تحلیا    یاست. هدف آمار استنباطی، به طور کلی استنباش دربارة پارامترها

هاا   اسات کاه در ایان اساتنباش     ینانیهای نمونه و همچنین سنجش عدم اطم در داده وداطالعات موج

مورد آزمون قارار   SPSS افزار نرم توسط اریآم مناسب های با روش یقهای تحق وجود دارد. فرضیه

 اند. گرفته
 

 آمار توصیفی. 8

صیالت، سن و سابقه شرکت در حوضعیت جنسیت، درآمد، شغ ، ت (6)تا ( 0) های در جدول

 دهندگان به پرسشنامه آورده شده است. انتخابات پاسخ
 

 دهندگان پاسخ تیجنس فیتوص. 0 جدول

 درصد فراوانی متغیرها

 3320 449 مرد

 4221 923 زن

 822 641 ک 

 

درصاد افاراد    4221درصد افراد نموناه مارد و    3320که  شود میمشاهده  (0)با توجه به جدول 

 .هستندنمونه زن 
 

 دهندگان پاسخ سن فراوانی. 9 جدول

 درصد فراوانی متغیرها

 0220 838 سال 01تا  81

 9724 060 سال 91تا  01

 0123 087 سال 41تا  91

 8224 61 سال 31تا  41

 428 98 سال و باالتر 31

 822 641 ک 
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درصد  9724 سال؛ 01تا  81درصد افراد نمونه از  0220که  یابیم درمی (9)جدول  دقت دربا 

درصد از افراد  8224 :41تا  91درصد از افراد نمونه بین  0123 سال؛ 91تا  01از افراد نمونه بین 

 سال سن دارند. 31د از افراد نمونه باالتر از درص 428و  31تا  41نمونه بین 

 
 دهندگان پاسخ تحصیالت فیتوص. 7 جدول

 درصد فراوانی متغیرها

 026 02 زیر دیپلم

 923 07 دیپلم

 726 32 فوق دیپلم

 4223 927 لیسان.

 4024 986 فوق لیسان.

 923 06 دکتری و باالتر

 822 641 ک 

 

درصاد افاراد نموناه     923درصد افراد نمونه زیاردیپلم،   026که  شود میمشاهده  (4)جدول  در

درصد نمونه فاوق لیساان. و    4024درصد افراد نمونه لیسان.،  4223درصد فوق دیپلم،  726دیپلم، 

 درصد افراد نمونه دکتری و باالتر دارند. 923
 

 دهندگان پاسخ شغل فراوانی. 7 جدول

 درصد فراوانی متغیرها

 8128 891 دانشجو

 828 1 انیروح

 4323 940 کارمند دولتی

 0821 879 کارمند بخش خصوصی
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 درصد فراوانی متغیرها

 829 82 کارگر

 223 4 نظامی

 028 87 دار خانه

 828 1 بیکار

 223 4 کاسب

 729 46 شغ  آزاد

 829 82 سایر مشاغ 

 822 641 ک 

 

فاراد  درصاد ا  828درصد افراد نمونه دانشجو،  8120که  شود میمشاهده  (3)با توجه به جدول 

درصاد کاارگر،    829درصد کارمند خصوصای،   0821درصد کارمند دولتی،  4326نمونه روحانی، 

درصاد افاراد نموناه     223درصاد افاراد نموناه بیکاار،      828دار،  درصاد خاناه   028درصد نظامی،  223

مشاغول  هاا   سایر شغ  درصد افراد نمونه در 829دارند و درصد افراد نمونه شغ  آزاد  729 و کاسب

 .کارند به
 

 دهندگان پاسخ درآمد فیتوص. 8 جدول

 درصد فراوانی متغیرها

 8720 808 هزار تومان 122کمتر از 

 8621 899 هزار تومان 8022هزار تا  122بین 

 0223 839 هزار تومان 8722هزار تا 8022بین 

 0326 000 میلیون تومان 0هزار تا  8722بین 

 8323 883 میلیون تومان 0باالتر از 

 822 641 ک 
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درصد  8621هزار تومان،  122درصد افراد نمونه زیر  8720که  شود میمشاهده  (7)جدول  در

درصاد از افاراد نموناه باین      0326، 8722تا  8022درصد از افراد نمونه بین  0223، 8022تا  122بین 

 ان درآمد دارند.میلیون توم 0درصد از افراد نمونه باالتر از  8323میلیون تومان و  0تا  8722

 
 دهندگان پاسختوصیف سابقه شركت در انتخابات . 0 جدول

 درصد فراوانی 

 بله
691 3126 

 خیر
82 829 

 ک 
641 822 

 

درصاد افاراد نموناه تجرباه شارکت در       31277کاه   شاود  مای مشااهده   (6)با توجه باه جادول   

 اند. ا نداشتهدرصد از افراد نمونه تجربه انتخابات ر 8294انتخابات را داشته و 

 

 آمار استنباطی. 0

 8اسمیرنوف –نتایج آزمون كولموگروف 

آمده است. در ابتدا به منظور انتخاب نوع آزمون پارامتریک  (6)نتایج این آزمون در جدول 

تشخیص نرمال یا غیر نرمال بودن  به منظوراسمیرنوف  -یا ناپارامتریک، از آزمون کولموگروف

 ند از:ا های این آزمون عبارت . فرضیهشود می های تحقیق استفادهمرلفه
 

{
توزیع مرلفه موردنظر نرمال است   

توزیع مرلفه موردنظر نرمال نیست   
 

 

 

1. Kolmogorof - Smirnof 
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 اسمیرنوف -نتایج آزمون كولموگروف .1جدول 

 7 فرضیه 7 فرضیه 9 فرضیه 0 فرضیه 8 فرضیه 

 641 641 641 641 641 تعداد داده

 پارامترهای نرمال
 92289 02310 92263 92282 92826 نگینمیا

 22134 22334 22774 22104 22687 انحراف معیار

 42273 42960 02340 92227 02647 اسمیرنوف-کولموگروف  Zآماره 

 22222 22222 22222 22222 22222 داریمقدار معنی

 

درصاد   3از  هاای تحقیاق کمتار   داری برای فرضایه مقدار معنی ،شود میکه مشاهده  طور همان

و  شاود  مای فرض نرمال نباودن توزیاع پذیرفتاه     ،. بنابراینشود میپذیرفته  H1است، در نتیجه فرضیه 

 . شود میهای ناپارامتریک استفاده  برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون

 

 آزمون فرضیات تحقیق

 پاسخ به فرضیه اصلی تحقیق -

هاای مختلاف دخیا      در تعیین سیاسترسد،  دهنده می های جمعی به رأی رسانه اخباری که از

 .در انتخابات مرثر است

 (3)ای استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول  به منظور بررسی این فرضیه از آزمون دوجمله

 نشان داده شده است.
 

 اول تحقیق فرضیه ارزیابی ای برای دوجمله آزمون نتایج .3جدول 

 گروه
حدود 

 انتظار
 تعداد

احتمال 

 شده مشاهده

احتمال مورد 

 انتظار

سطح 

 داری معنی

خطای 

 مجاز

کمتر از حد متوسط 

 )نامطلوبیت(
=>9 929 2248 

32/2 222/2 23/2 
بیشتر از حد متوسط 

 )نامطلوبیت(
9< 443 2233 

  8222 641 جمع
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 مااورد 443هااای بیشااتر از حاد متوسااط   دهااد کاه فراواناای پاساخ   نشاان ماای  (3)نتاایج جاادول  

شاده اسات، تفااوت     23/2داری کاه کمتار از    ه است. با توجه به مقدار سطح معنای بود( درصد 33)

 شاام  ها  رسانه وضعمبنی بر اینکه تحقیق  فرضیه ،د. بنابراینشدار  ها معنی فراوانی دو گروه از پاسخ

 در دیجیتاال  و چااپی های  رسانه خصوصبه رسد،  میدهنده  رأی به جمعیهای  رسانه از که اخباری

 .شود می، پذیرفته است مرثر انتخابات در دخی  مختلفهای  استسی تعیین

H0 : دهنادگان تاأثیر   جلاب نظار رای   بار  دیجیتاال هاای چااپی و    هاای تبلیغااتی رساانه    سیاسات 

 .ندارد معناداری

H1 دهنادگان تاأثیر   جلاب نظار رای   بار  دیجیتاال هاای چااپی و    هاای تبلیغااتی رساانه    : سیاسات 

 .دارد معناداری

، نتایج حاص  (82)کنیم. جدول سرال از آزمون رگرسیون خطی استفاده می برای بررسی این

 دهد.برای فرضیه دوم تحقیق نشان میرا از آزمون رگرسیون 
 

 های چاپی های تبلیغاتی رسانه سیاست»آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر  .82جدول 

 «دهندگان یأرجلب نظر »بر  «دیجیتالو 

 Fآماره  داریمعنی وضعیت
میانگین 

 مربعات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات
 

 تأیید

 رگرسیون 0692319 8 0692319 7122379 22222

 خطا 0332113 647 22420  

 ک  3692460 646   

 

در جاادول تحلیاا  واریااان.، آیااتم رگرساایون بااه منظااور بررساای حتماای بااودن رابطااه بااین   

 اسات، باا ساطح اطمیناان     23/2ر از و کمتا  222/2شاده   داری محاسابه یمتغیرهاست. چون حد معنا 

هاای   های تبلیغاتی رساانه  سیاست»یعنی بین  ؛دشو فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می درصد 33

 رابطه رگرسیونی وجود دارد. «دهندگان یأجلب نظر ر» و «دیجیتالچاپی و 

 «لدیجیتاا هاای چااپی و    هاای تبلیغااتی رساانه    سیاست»آزمون تأثیرگذاری  (88)نتایج جدول 

 دهد. را نشان می «دهندگان رأیجلب نظر » بر
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 های چاپی های تبلیغاتی رسانه سیاست»ضرایب رگرسیونی تأثیر متغیر  .88جدول 

 «دهندگان رأیجلب نظر » بر «دیجیتالو 

 مدل

 ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد 

 شده
 

 داری معنی tآماره 

 ضریب
انحراف 
 استاتدارد

    بتا

 22222 42114   22216 22407 ر ثابتمقدا

های تبلیغاتی  سیاست
 دیجیتالهای چاپی و  رسانه

22694 22201 22738 2،466 072211 22222 

 

هاای   هاای تبلیغااتی رساانه    سیاست»گذاری (، سطح معناداری برای تأثیر88با توجه به جدول )

و ضااریب تااأثیر متغیاار   بااوده 2223کمتاار از  «دهناادگان رأیجلااب نظاار  » باار «دیجیتااالچاااپی و 

 22694 برابار باا   «دهنادگان  رأیجلاب نظار   » بار  «دیجیتاال های چااپی و   های تبلیغاتی رسانه سیاست»

 دهنادگان مارثر   یأجلاب نظار ر   بار  دیجیتالهای چاپی و  های تبلیغاتی رسانه سیاست ،. بنابرایناست

درصد از تغییارات   41 که تقریباًبه دست آمد که به معنی آن است  2،466نیز برابر    است. میزان 

 بستگی به تغییرات متغیر مستق  دارد. ،متغیر وابسته

 

 پاسخ به فرضیه فرعی اول تحقیق -

 .های چاپی و دیجیتال اثربخش است های تبلیغاتی رسانه سیاست

ای استفاده شاد. نتاایج ایان آزماون در جادول       به منظور بررسی این فرضیه از آزمون دوجمله

 داده شده است. نشان (80)
 

 دوم تحقیق فرضیه ارزیابی ای برای دوجمله آزمون نتایج .80جدول 

 گروه
حدود 
 انتظار

 تعداد
احتمال 

 مشاهده شده
احتمال 

 مورد انتظار
سطح 

 داری معنی
خطای 

 مجاز

کمتر از حد متوسط 
 )نامطلوبیت(

=>9 963 2238 

بیشتر از حد متوسط  23/2 640/2 32/2
 )نامطلوبیت(

9< 973 2243 

 8222 641 جمع
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 43) ماورد  973هاای بیشاتر از حاد متوساط      دهد که فراوانی پاسخ نشان می (80)نتایج جدول 

شاده اسات، تفااوت     23/2از  تار  بازرگ داری کاه   بوده است. با توجه به مقدار سطح معنای ( درصد

هاای   سیاسات ر اینکاه  مبنای با  تحقیاق   فرضایه  ،د. بناابراین شا ندار  ها معنای  فراوانی دو گروه از پاسخ

 رد، اسات  اثاربخش  میلار  فراگیار  تحلیلای  الگاوی  باه  توجاه  باا  دیجیتال و چاپیهای  رسانه تبلیغاتی

 .شود می

H0 :هاای تبلیغااتی دخیا  در     سیاسات  بار  هاای چااپی و دیجیتاال    های نشر خبر رساانه  سیاست

 .ندارد معناداری تأثیر انتخابات

H1هاای تبلیغااتی دخیا  در     سیاسات  بار  و دیجیتاال هاای چااپی    های نشر خبر رساانه  : سیاست

 .دارد معناداری تأثیر انتخابات

، نتاایج  (89)کنایم. جادول    برای بررسی این فرضیه از آزماون رگرسایون خطای اساتفاده مای     

 دهد. حاص  از آزمون رگرسیون برای سرال فرعی اول تحقیق را نشان می

 
 های چاپی های نشر خبر رسانه سیاست»آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر . 89جدول 

 «های تبلیغاتی دخیل در انتخابات تسیاس»بر  «و دیجیتال

 Fآماره  داریمعنی وضعیت
میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 

 تأیید
 رگرسیون 8132193 8 8132193 9372822 22222

 خطا 9362301 647 22463  

 ک  3462979 646   

 

یااان.، آیااتم رگرساایون بااه منظااور بررساای حتماای بااودن رابطااه بااین   در جاادول تحلیاا  وار

 33اسات، باا ساطح اطمیناان      23/2و کمتر از  222/2شده  داری محاسبهیمتغیرهاست. چون حد معن

هاای   هاای نشار خبار رساانه     سیاسات »یعنی بین  ؛دشو فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می درصد

 رابطه رگرسیونی وجود دارد.  «خی  در انتخاباتهای تبلیغاتی د سیاست» و «چاپی و دیجیتال

 «هاای چااپی و دیجیتاال    های نشار خبار رساانه    سیاست»آزمون تأثیرگذاری  (84)نتایج جدول 

 دهد. را نشان می «های تبلیغاتی دخی  در انتخابات سیاست» بر



 ...و تبلیغاتی چاپی یها رسانه یها و اثر بخشی سیاستاحزاب  شناختی جمعیت یها رابطه میان ویژگیبررسی 
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 «الهای چاپی و دیجیت های نشر خبر رسانه سیاست»ضرایب رگرسیونی تأثیر متغیر . 87جدول 

 «های تبلیغاتی دخیل در انتخابات سیاست» بر

 مدل

  ضریب استاندارد شده ضریب استاندارد نشده

 داریمعنی tآماره 
 ضریب

انحراف 
 استاتدارد

    بتا

 22222 32374   22237 22383 مقدار ثابت

های نشر خبر  سیاست
 های چاپی و دیجیتال رسانه

22747 22290 22313 2،946 832320 22222 

 

هاای   های نشر خبار رساانه   سیاست»، سطح معناداری برای تأثیرگذاری (84)با توجه به جدول 

باوده و ضاریب تاأثیر     2223کمتر از  «های تبلیغاتی دخی  در انتخابات سیاست» بر «چاپی و دیجیتال

در  هاای تبلیغااتی دخیا     سیاسات » بار  «هاای چااپی و دیجیتاال    های نشار خبار رساانه    سیاست»متغیر 

 بار  هاای چااپی و دیجیتاال    هاای نشار خبار رساانه     سیاسات  ،. بناابراین است 22747 برابر با «انتخابات

به دست آماد کاه باه     2،946نیز برابر    است. میزان  های تبلیغاتی دخی  در انتخابات مرثر سیاست

 تغیر مستق  دارد.بستگی به تغییرات م ،درصد از تغییرات متغیر وابسته 93 معنی آن است که تقریباً
 

 پاسخ به فرضیه فرعی دوم تحقیق -

طبقه، جن.، سان، ماذهب، منطقاه     :شام  ،بافت اجتماعیهایشان را براساس  ها سیاست رسانه

 .کنند میتعیین  دوستان همکاران و ،های سیاسی خانواده، همسایگان جغرافیایی، نگرش

شاد. نتاایج ایان آزماون در جادول       ای استفاده به منظور بررسی این فرضیه از آزمون دوجمله

 نشان داده شده است. (83)
 

 سوم تحقیق فرضیه ارزیابی ای برای دوجمله آزمون نتایج. 87 جدول

 گروه
حدود 
 انتظار

 تعداد
احتمال 

 مشاهده شده
احتمال 

 مورد انتظار
سطح 

 داری معنی
خطای 

 مجاز
کمتر از حد متوسط 

 )نامطلوبیت(
=>9 949 2247 

32/2 207/2 23/2 
بیشتر از حد متوسط 

 )نامطلوبیت(
9< 423 2234 

    8222 641 جمع
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 34) ماورد  423هاای بیشاتر از حاد متوساط      دهد که فراوانی پاسخ نشان می (83)نتایج جدول 

شده است، تفاوت فراوانای   23/2داری که کمتر از  بوده است. با توجه به مقدار سطح معنی( درصد

 را هایشاان  سیاسات هاا   رساانه مبنی بر اینکاه  تحقیق  د. بنابراین فرضیهشر دا ها معنی دو گروه از پاسخ

 سیاسای  هاای  نگارش ، جغرافیاایی  منطقاه ، ماذهب ، سن، جن.، طبقه شام  اجتماعی براساس بافت

 .شود می، پذیرفته کنند می تعیین دوستان و همکاران، خانواده، همسایگان

H0 :ندارد معناداری ها تأثیر ای تبلیغاتی رسانهه تعیین سیاست دهندگان بر یأبافت اجتماعی ر. 

H1دارد معناداری ها تأثیر های تبلیغاتی رسانه تعیین سیاست دهندگان بر یأ: بافت اجتماعی ر. 

، نتایج حاص  (87)کنیم. جدول برای بررسی این سرال از آزمون رگرسیون خطی استفاده می

 دهد.میاز آزمون رگرسیون برای فرضیه سوم تحقیق را نشان 

 
 «دهندگان یأبافت اجتماعی ر»آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر  .88جدول 

 «ها های تبلیغاتی رسانه تعیین سیاست»بر 

 Fآماره  داری معنی وضعیت
میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 

 تأیید

 رگرسیون 92493 8 92493 32713 22222

 خطا 4322671 647 22724  

 ک  4342024 646   

 

در جاادول تحلیاا  واریااان.، آیااتم رگرساایون بااه منظااور بررساای حتماای بااودن رابطااه بااین   

 33اسات، باا ساطح اطمیناان      23/2و کمتر از  222/2شده  داری محاسبهیمتغیرهاست. چون حد معن

 «دهنادگان  رأیبافات اجتمااعی   »یعنای باین    ،دشاو  فرض صفر رد و فرض تحقیاق تأییاد مای    درصد

 رابطه رگرسیونی وجود دارد.« ها رسانههای تبلیغاتی  ستتعیین سیا» و

هاای   تعیین سیاسات » بر «دهندگان رأیبافت اجتماعی »آزمون تأثیرگذاری  (86)نتایج جدول 

 دهد. را نشان می «ها رسانهتبلیغاتی 

 



 ...و تبلیغاتی چاپی یها رسانه یها و اثر بخشی سیاستاحزاب  شناختی جمعیت یها رابطه میان ویژگیبررسی 

37 

 «دهندگان رأیبافت اجتماعی »ضرایب رگرسیونی تأثیر متغیر  .80جدول 

 «ها اتی رسانههای تبلیغ تعیین سیاست» بر

 مدل

  ضریب استاندارد شده ضریب استاندارد نشده

 داری معنی tآماره 
 ضریب

انحراف 
 استاتدارد

    بتا

 22222 092296   22891 92863 مقدار ثابت

بافت اجتماعی 
 دهندگان رأی

22829- 22249 22216- 2،21 02914- 22286 

 

 «دهنادگان  رأیبافات اجتمااعی   »ای تأثیرگاذاری  ، سطح معنااداری بار  (86)با توجه به جدول 

بافات اجتمااعی   »بوده و ضاریب تاأثیر متغیار     2223کمتر از  «ها های تبلیغاتی رسانه تعیین سیاست» بر

بافات   ،. بناابراین اسات  -22829 برابار باا   «هاا  رساانه هاای تبلیغااتی    تعیین سیاسات » بر «دهندگان رأی

نیاز برابار      اسات. میازان    مارثر  «هاا  های تبلیغاتی رساانه  تعیین سیاست» بر «دهندگان یأاجتماعی ر

باه تغییارات    ،درصاد از تغییارات متغیار وابساته     1 به دست آمد که به معنی آن است که تقریباً 2،21

  دارد. بستگی متغیر مستق 

 

 تحقیقسوم پاسخ به فرضیه فرعی  -

رابطه آنها و رسایدن   در تال وهای چاپی و دیجی های رسانه تعلق خاطر حزبی در تعیین سیاست

 .به اهداف انقالبی مرثر است

ای استفاده شاد. نتاایج ایان آزماون در جادول       به منظور بررسی این فرضیه از آزمون دوجمله

 نشان داده شده است. (81)
 

 سوم تحقیق فرضیه ارزیابی ای برای دوجمله آزمون نتایج .81جدول 

 گروه
حدود 
 انتظار

 تعداد
احتمال 

 شده مشاهده
احتمال 

 مورد انتظار

سطح 

 داری معنی

خطای 

 مجاز
کمتر از حد متوسط 

 )نامطلوبیت(
=>9 967 2232 

32/2 389/2 23/2 
بیشتر از حد متوسط 

 )نامطلوبیت(
9< 960 2232 

    8222 641 جمع
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 32) ماورد  960هاای بیشاتر از حاد متوساط      دهد که فراوانی پاسخ نشان می (81)نتایج جدول 

شاده اسات، تفااوت     23/2از  تار  بازرگ داری کاه   بوده است. با توجه به مقدار سطح معنای ( درصد

 حزبای  خااطر  تعلاق مبنی بر اینکه تحقیق  فرضیه ،د. بنابراینشندار  ها معنی فراوانی دو گروه از پاسخ

 مارثر  و رسایدن باه اهاداف انقالبای    هاا  رابطه آن و دیجیتال و چاپیهای  رسانههای  سیاست تعیین در

 .شود مین، پذیرفته تاس

H0 :هاا در دساتیابی باه اهاداف انقاالب      های تبلیغاتی رسانه تعیین سیاست بر تعلق خاطر حزبی 

 .ندارد معناداری تأثیر

H1در دساتیابی باه اهاداف انقاالب    هاا   های تبلیغاتی رسانه تعیین سیاست بر : تعلق خاطر حزبی 

 .دارد معناداری تأثیر

، نتایج حاص  (83)کنیم. جدول  ن رگرسیون خطی استفاده میبرای بررسی این سرال از آزمو

 دهد. از آزمون رگرسیون برای فرضیه چهارم تحقیق را نشان می

 
  «تعلق خاطر حزبی»آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر  .83جدول 

 «ها در دستیابی به اهداف انقالب های تبلیغاتی رسانه تعیین سیاست» بر

 Fآماره  داریمعنی وضعیت
میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 

 تأیید
 رگرسیون 0432913 8 0432913 1672797 22222

 خطا 0212181 647 22012  

 ک  4342024 646   

 

در جاادول تحلیاا  واریااان.، آیااتم رگرساایون بااه منظااور بررساای حتماای بااودن رابطااه بااین   

 33است، باا ساطح اطمیناان     23/2متر از و ک 222/2داری محاسبه شده  یمتغیرهاست. چون حد معن

تعیاین  » و «تعلاق خااطر حزبای   »یعنای باین    ؛دشاو  فرض صافر رد و فارض تحقیاق تأییاد مای      درصد

 رابطه رگرسیونی وجود دارد.« ها در دستیابی به اهداف انقالب های تبلیغاتی رسانه سیاست

هاای تبلیغااتی    اسات تعیاین سی » بار  «تعلق خاطر حزبای »آزمون تأثیرگذاری  (02نتایج جدول )

 دهد. را نشان می «ها در دستیابی به اهداف انقالب رسانه



 ...و تبلیغاتی چاپی یها رسانه یها و اثر بخشی سیاستاحزاب  شناختی جمعیت یها رابطه میان ویژگیبررسی 
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 های تعیین سیاست» بر «تعلق خاطر حزبی»ضرایب رگرسیونی تأثیر متغیر  .02جدول 

 «ها در دستیابی به اهداف انقالب تبلیغاتی رسانه

 مدل

 ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد 

 شده
 

 داری معنی tآماره 

 بضری
انحراف 
 استاتدارد

    بتا

 22222 872810   22274 82293 مقدار ثابت

 22222 032721 2،342 22693 22202 22728 تعلق خاطر حزبی

 

تعیاین  » بار  «تعلاق خااطر حزبای   »، سطح معنااداری بارای تأثیرگاذاری    (02)با توجه به جدول 

ضریب تأثیر متغیار   ،بوده 2223کمتر از  «البها در دستیابی به اهداف انق های تبلیغاتی رسانه سیاست

فرضایه   ،. بناابراین اسات  22728 برابر باا  «ها رسانههای تبلیغاتی  تعیین سیاست» بر «تعلق خاطر حزبی»

هاا در   هاای تبلیغااتی رساانه    تعیاین سیاسات   بار  و تعلاق خااطر حزبای    شود میچهارم تحقیق پذیرفته 

به دست آمد که به معنای آن اسات    2،342نیز برابر     میزان است. دستیابی به اهداف انقالب مرثر

 بستگی به تغییرات متغیر مستق  دارد. ،درصد از تغییرات متغیر وابسته 34 که تقریباً

 

 هارم تحقیقچپاسخ به فرضیه فرعی  -

هاای مختلاف و    نفاوذ رساانه   میازان  ای چااپی و دیجیتاال و   هاای تبلیغااتی رساانه    سیاست انیم

 .رابطه وجود دارد ،در جهت نی  به اهداف انقالب در منطقه مازندران یاتیغلف تبلهای مخت روش

 دهاد. ایان جادول شاام  ضاریب همبساتگی اساپیرمن،        نتایج آزمون را نشان می (08)جدول 

sig ها است.و تعداد داده 
 پنجم فرضیهنتایج آزمون همبستگی برای  .08جدول 

 
ای  رسانههای  سیاست

 دیجیتال تبلیغاتی

ای  رسانههای  سیاست
 چاپی تبلیغاتی

ای  رسانههای  سیاست
 دیجیتال تبلیغاتی

 22314** 8 همبستگی اسپیرمن

 22222  )دو دامنه( Sigمقدار 

 641 641 تعداد داده

ای  رسانههای  سیاست
 چاپی تبلیغاتی

 8 22314** همبستگی اسپیرمن

  22222 )دو دامنه( Sigمقدار 

 641 641 تعداد داده
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رد  H0فارض   اسات، درصد  3( کمتر از 222/2) sigبراساس این جدول از آنجایی که مقدار 

داده  641شود و همبساتگی باین ایان دو متغیار وجاود دارد. ضاریب همبساتگی اساپیرمن بارای          می

هاای   های تبلیغااتی رساانه   سیاست انیمو  شود میفرضیه پنجم تحقیق پذیرفته است. بنابراین،  314/2
 در منطقه مازندران یاتیغهای مختلف تبل های مختلف و روش نفوذ رسانه بیضر دیجیتال وچاپی و 

درصاد نیاز    8ایان ضاریب در ساطح خطاای      .رابطاه وجاود دارد  در جهت نی  باه اهاداف انقاالب    

وجاود  که با عالمت ** مشخص شده است. مثبت باودن ضاریب همبساتگی بیاانگر      استدار  معنی

 .استین این دو متغیر مستقیم و مثبت ب ای رابطه

 

 ها و تحلیل افتهی
ها، با توجه به فرضیه اصلی تحقیاق، ایان موضاوع ماورد تأییاد       های رسانه با سیاست ارتباشدر 

های تبلیغااتی   تعیین شیوه برایهای چاپی و دیجیتال  رسانه گذاری سیاستهای  قرار گرفت که شیوه

کاه باا    ،کنناد  مای شیوه خاص برای تبلیغات اساتفاده  از یک  ها رسانهاین انتخاباتی مرثرند. در واقع، 

اینترنتی از شش ماه ماناده باه    یها ها و سایت گرفته بر روی روزنامه توجه به تحلی  محتوای صورت

 .گیارد  ایان موضاوع ماورد تأییاد قارار مای       ،شده باا خبرگاان   های انجام آخرین انتخابات و مصاحبه

های مختلاف در اینجاا    های تبلیغاتی رسانه ینه تأثیر شیوهدر زم «بایی الشکی»تحقیقات  ،ترتیب بدین

هاای یکساانی را    ها بدون توجه به خاستگاه و ناوع کااربری، شایوه    رسانه ،. در واقعشود مینیز تأیید 

به فرضیه فرعی اول و تحلی  آن  دقتگزینند. این موضوع با  خود برمی یها برای تبلیغات و سیاست

 ،بخش نیساتند. در واقاع  هاا اثار   شده توسط این رسانه تبلیغاتی استفاده های مورد توجه است که شیوه

ناوع اساتفاده از ایان     ؛دونهاای تبلیغااتی مختلفای باه کاار گرفتاه شا        ها و سیاست نیاز است که شیوه

گرفته توساط ساید اماامی در     . این موضوع با تحقیقات پیشین صورتدارداهمیت  بسیارها نیز  رسانه

رابطاه   کاه  شاود  مای تأییاد   ،به عبارت دیگر .همسوست 8911بداهلل در سال و همچنین ع 8919سال 

دهی مشاهده نشده  یأو مشارکت ر، های اصلی برای دریافت اخبار سیاسی داری میان نوع رسانهنامع

 (.8919است )سید امامی، 

هااا  دارد کااه چنانچااه رسااانه فرضاایه فرعاای دوم تحقیااق در تکمیاا  دو فرضاایه قبلاای بیااان ماای 

طبقاه، جان.، سان، ماذهب، منطقاه جغرافیاایی،        :هایشان را براساس بافت اجتماعی )شام  سیاست
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های سیاسی خانواده، همسایگان، همکاران و دوستان( تعیین کنند، احتمال کسب موفقیات و   نگرش

همسوسات.   «میلار »کاه باا نتیجاه تحقیقاات و الگاوی فراگیار       دهناد،   اثربخشی خود را افازایش مای  

واقع، هار گاروه   در  خوانی دارد. هم مبنی بر تأثیرگذاری خانواده و احزاب «بروان»همچنین با نظریه 

ها متفاوت است و چنانچاه   های هر گروه با سایر گروه متفاوتی دارد و دغدغه های هاجتماعی خواست

های یک گروه خاص اجتماعی را درست تشخیص دهد و به بیاان نظارات    یک نامزد انتخاباتی، نیاز

هاای هار دساته و گاروه بهاره       آن ماوارد بپاردازد و از رساانه    رایی خود و ارائه راهکار بها و تحلی 

 «باایی الشاکی  »ی آوردن خود را افزایش خواهد داد. نتایج این فرضیه با تحقیقات أجوید، امکان ر

 همسوست.نیز  8911در سال 

م که این تعلاق  فرضیه فرعی سوم نیز به بررسی تعلق خاطر حزبی پرداختیم و بررسی کردی در

های چاپی و دیجیتال و رابطاه ایان دو ناوع رساانه در جهات       های رسانه آیا در تعیین سیاست ،خاطر

باا تحقیقاات    مسائله . ایان  شاد این موضوع رد  در نهایت،رسیدن به اهداف انقالبی مرثر است یا نه. 

در ساطح کشاور،   شاده   یعنی با توجه به الگوهاای قبلای بررسای    ،ناهمسوست 8911عبداهلل در سال 

تحزب در کشور ما مشکالت فراوانی دارد و افراد تمایلی به عضویت در یک حزب و تالش بارای  

ها بادون توجاه باه     که رسانه شود می(. همین موضوع در اینجا نیز تصدیق 8911آن ندارند )عبداهلل، 

ی که در کشاور  و از آنجای کنند میهایشان را تعیین  های موجود، سیاست احزاب و همچنین گرایش

های مرتبط با احازاب نیاز باه شادت دچاار       ها جایگاه چندان مهمی ندارند، در نتیجه رسانه ما حزب

 هاا نیاز   در گازینش سیاسات   ،هایشان ماورد اقباال عماومی نیسات و در واقاع      مشک  هستند. سیاست

و مارثر  دستیابی به اهداف انقالبی باا فرماول حزبای حاضار چنادان ممکان        ،مشک  دارند. در نتیجه

 نیست.

های چاپی و دیجیتاال، ضاریب    های تبلیغاتی رسانه موضوع سیاستبه در فرضیه فرعی چهارم 

های تبلیغاتی آنها در جهات نیا  باه اهاداف انقاالب پارداختیم کاه نتاایج          ها و روش نفوذ این رسانه

ب نفاوذ  هاای تبلیغااتی و ضاری    های هر دو ناوع رساانه، روش   حاص  به ما نشان داد که میان سیاست

وجاود دارد کاه باا الگاوی تحلیلای فراگیار میلار و همچناین          معنادارو مثبتی  ،مستقیم ای آنها، رابطه

هاای مهام    تواند قدم ای موجود می های رسانه همسوست. به همین دلی ، سیاست «پیپا نوری.»نظریه 

 و محکمی را در جهت نی  به اهداف عالیه انقالب بردارد.



 8931، پاییز و زمستان 02سال نهم، شمارة پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

822 

 گیری نتیحه
 جینتا یسطح فرد ایدر سطح خرد گرفته،  های صورت شده و تحلی  موارد مشخص با توجه به

نظاام و   یهاا  اسات یر سد یگاذار تأثیر»عل  مشارکت در انتخاباات   نیتر مهم که مطالعات نشان داد

در  یاساالم  یدفااع از نظاام جمهاور   »، «یبه نظام اساالم  یبندیپا»، «یشرع فهیوظ»، «سرنوشت خود

 .است «یاز مقام معظم رهبر تیتبع» و «یخارج یدهایمقاب  تهد

باشاد،   تار  دهندگان موفاق  های تبلیغاتی یک رسانه در جلب نظر رای ها و شیوه هر قدر سیاست

دهنادگان را   هاا نظار رای   هاا و روش  توانند با همان سیاسات  نیز می با اوراستا  فکر و هم های هم رسانه

باه دنباال   نیاز  ساو را   همفکر و  های هم رسانه یناکامرسانه،  یک لعک.، عدم موفقیتاجلب کنند. ب

محلی نیاز،   های به ویژه روزنامهها  های روزنامه توان نتیجه گرفت که وبسایت دارد. به همین دلی  می

هاا   ن رسانهآها و ضریب نفوذ  سیاست ،ها  شیوه زیرا ؛با جلب مخاطب دچار مشک  هستند ارتباشدر 

دهد. این موضوع توجه هر چه بیشتر و  های مجازی نیز رخ می یکسان است. همین اتفاق برای شبکه

هاای   با تأکید بار ارزش  -های مختلف انبه در رسانهج ایجاد یک شیوه تبلیغاتی هدفمند و همه بهبهتر 

هااای مختلااف بااا برنامااه و  هاار چقاادر رسااانه ،دهااد. در واقااع را باایش از پاایش نشااان ماای -انقالباای

ها و مفاهیم اصی  انقالبی به اعاالم نظارات و تبلیاغ     ا ارزشجهت ب مشخص، هم های گذاری سیاست

جهاات بااا  هاای هاام  انقالبای و همچنااین برنامااه  یهااا هااای انتخاباااتی پایبناد بااه اصااول و ارزش  ناامزد 

هاای   جهات و در راساتای حفاظ ارزش    درپای، هام   های انقالبی بپردازند و ایان تبلیغاات، پای    ارزش

 تر خواهد شد.شوع بیضجوانان به این موانقالب باشد، گرایش عمومی و به ویژه 

ای  هاای رساانه   گاذاری  سیاسات های مختلف، باا   در نتیجه، در چنین جوامعی استفاده از رسانه

های انقالبای بسایار ساودمند     تواند در جلب نظر جوانان، به ویژه در مورد اصول و ارزش می هدفمند

 باشد.
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