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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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چکیده
در تحقیق حاضر هدف اصلی محقق بررسی شیوههای مختلف تبلیغاتی رسانههای چاپی و دیجیتال و تأثیر آنهاا
بر احزاب و سیاست های تبلیغاتی و همچنین جایگاه اجتماعی نامزدهای انتخاباتی در استان مازندران در جهت نیا باه
اهداف انقالب است .متغیرهای اصلی «سیاستهای رسانهای ،متغیارهاای اجتمااعی و الگاوی انتخابااتی» اسات .روش
تحقیق این پژوهش به روش داده بنیاد و مصاحبه با  02تفر از خبرگان با استفاده از روش گلوله برفی است و برای نمونه
آماری از روش نمونهگیری خوشهای و تصادفی استفاده شد .جامعه آماری تمام افراد باالی  81سال استان مازندران در
سال  8936است که تعداد آنها براساس آمار رسمی  0،701،381نفر بوده است .نمونه آماری این تحقیق  641نفر بودند.
در تحقیقات انجامگرفته ،این پژوهش تأثیر سیاستهای تبلیغاتی رسانهای چاپی و دیجیتال با ضریب  %41ماورد تأییاد
قرار گرفت ،اثر متقاب آنها بر افراد رد شد ،تأثیر معنادار تعلق خاطر حزبی بر تعیین سیاستهای تبلیغااتی رساانههاا در
جهت دستیابی به اهداف انقالب با ضریب  %93به دست آمد و اثربخشی شیوههای تبلیغاتی به کار گرفتهشده به وسایله
احزاب رد شد .در نتیجه ،بهرهمندی از رسانههای مختلف توسط احزاب ،گروههاا و ناامزدهاا و اساتفاده از شایوههاای
مناسب تبلیغاتی و همچنین حضور نامزدهای معتبر میتواند در مشارکت رأیدهندگان در جهت نی به اهداف انقالب
تأثیر بسزایی داشته باشد.
كلیدواژهها :انتخابات ،احزاب سیاسی ،رسانههای چاپی ،رسانههای دیجیتال ،تبلیغات.
 . دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحاد علاوم و تحقیقاات ،دانشاگاه آزاد اساالمی،
تهران ،ایران.
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 . نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت رسانه ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران.
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مقدمه
در دنیای امروز با توجه به ضریب نفوذ بسیار زیاد رسانههاای جمعای و اساتفاده روزافازون از
این رسانهها و همچنین تأثیر رسانههای سنتی ،شیوه و چگونگی تبلیغات در رسانهها مهام اسات ،تاا
آنجا که در نمونههای مختلف تبلیغات ،امروزه بهرهمندی از رسانههای نوین و سنتی ،میتواند حائز
اهمیت باشد .در کشور ما نیز با توجه به رشد روزافزون رسانههای نوین ،به همراه وجود رسانههاای
سنتی قدرتمند نیاز به بررسی و تحلی بیش از پیش شیوههای نفوذ این رساانههاا احسااس مایشاود.
ایران به دلی داشتن یک جمعیت جوان و فعال در زمینه استفاده از رسانههای امروزی ،که هنوز هم
از رسانه های سنتی به عنوان منبع اصلی خبرهای رسمی بهره میجویند ،در کنار طیف گستردهای از
میانساالن و کهنساالن که هنوز هم رسانههای سنتی را میپسندند ،و بعضا وارد محیط رساانههاای
نوین نیز شده اند ،نیازمند راهبردی هوشمندانه در تحلی چگونگی بهرهمندی از رسانهها با توجّه باه
شرایط موجود است .به همین دلی  ،چگونگی استفاده از رسانههای مختلف در فرایناد انتخابااتی باا
پیچیدگی های بسیاری مواجه است و تحلی چگونگی اساتفاده از رساانههاا در طیافهاای مختلاف
اجتماعی و فرهنگی با سطوح متفاوت سن ،سواد ،درآمد و متغیرهای دیگر از این دست در کشور،
اهمیت بسیاری دارد (امینی.)8913 ،
به هر اندازه که افراد جامعهای با هنجارها ،قوانین ،تکالیف و وظایف خود آشنا باشاند و بادان
عم کنند ،به همان نسبت گفته میشود درجه جامعهپذیری در چنین جامعهای باالست و باالعک..
در جریان جامعهپذیری انسانها میآموزند که بارای تاداوم زنادگی اجتمااعی بایاد عنصاری فعاال
باشند و ضمن احتارام گذاشاتن و در ماواردی حتای پاذیرش دیادگاههاای مختلاف ولاو مخاالف،
با بیان نظرات خود در مورد مسائ مختلف ،در حرکت رو به جلوی جامعه ساهیم باشاند (شاجاعی
زند.)8914 ،
در سطح خارد یاا ساطح فاردی نتاایج مطالعاات نشاان داد کاه مهامتارین علا مشاارکت در
انتخابات «تأثیرگذاری در سیاستهای نظام و سرنوشت خود»« ،وظیفاه شارعی»« ،پایبنادی باه نظاام
اسالمی»« ،دفاع از نظام جمهوری اسالمی در مقاب تهدیادهای خاارجی» و «تبعیات از مقاام معظام
رهبری» است.
مهمترین دالی شرکت نکردن بعضی از افراد «نداشتن انگیزه و بیتفاوت باودن»« ،نارضاایتی
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از وضع موجود و مشکالت جامعه»« ،عم نکردن نامزدهاا باه وعادههاای خاود» و «عادم اطاالع از
شرایط سیاسی» معرفی شده است.
یکی از عرصههای فعالیات انساان هاا در زنادگی اماروزی عرصاه انتخاباات اسات .در واقاع،
انسانها در جریان انتخابات از بین خود کسانی را که به نظر میرساد دارای توانااییهاای باالقوهای
برای پیشبرد امور جامعه هستند ،انتخاب میکنند ،مسئولیت اماور جامعاه را باه آنهاا واگاذار کارده،
البته حمایتهای خود را نیز از آنها دریغ نمیکنند (وینفیلد.)0229 ،
استان مازندران به عنوان یکی از استانهایی که در تمام انتخاباتهای کشاور ،در هار ساطحی
مشارکت باالیی داشته است ،نیازمند تحلی بسیار قدرتمندی بر روی الگوهای تبلیغاتی است و نیااز
به تحلی اجتماعی احساس میشود.
با توجه به موارد ذکرشده ،مسئله اصلی این تحقیق باه ایان موضاوع مایپاردازد کاه براسااس
اطالعات و آمار موجود ،در دو انتخابات اخیر ،نتایج نظرسنجیها و انتخابات بسیار باه هام نزدیاک
بوده و اختالف آنها زیر  0درصد بوده است .از ساوی دیگار ،ماوس اساتفاده از رساانههاای ناوین و
شبکه مجازی و همه گیری آن به حدی است که تبلیغات انتخاباتی به سمت این رسانهها آمده است
و رسانه های سنتی ارزش خود را از دسات دادهاناد .تاا جاایی کاه دساتکام در انتخاباات مجلا.
گذشته و ریاستجمهوری ،جناحی که رسانههای قدرتمندی چون روزنامهها و تریبونهای مساجد
و نماز جمعه را داشت ،در برابر حزبی که تکیه اش بر فضای مجازی بود شکست سختی خورد .باه
همین دلی  ،بررسی شیوههای تبلیغاتی و متغیرهای مرتبط با آن (رسانههای درگیر ،شخصایت خاود
نامزدها ،ویژگیهای جامعه رأیدهنده ،چگونگی بهرهمندی و استفاده از رساانههاا و )...اهمیات دو
چندان مییابد.
تحقیق حاضر دارای متغیرهای «سیاستهای رسانهای ،متغیرهای اجتماعی و الگاوی تبلیغااتی»
است .متغیر سیاستهای رسانهها از نوع مستق  ،متغیارهاای اجتمااعی از ناوع تعادی گار و الگاوی
تبلیغاتی از نوع وابسته است.
همچنین «بایی الشکی» در تحقیقی که در منطقه غرب مازندران انجام شده اسات ،مهامتارین
عوام رأیدهی را وابستگیهای قومی و قبیلهای و فرهنگی شناسایی کرده و کمترین میزان تأثیر را
فعالیتهای حزبی داشته است (بایی الشکی .)8911 ،به همین منظاور و باا توجاه باه ایان نکتاه کاه
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براساس آمارهای وزارت کشور دستکم در چهار انتخابات اخیر در کشور ماا ،مشاارکت مردمای
باالی  72درصد بوده است ،به ترتیب در انتخابات ریاستجمهوری دهام  13درصاد ،در انتخاباات
ریاستجمهوری یازدهم  6026درصد ،در انتخاباات ریاسات جمهاوری دوازدهام  69226درصاد،
مجل .نهم  79216درصد ،مجل .دهم  78279درصد (منبع :وزارت کشاور) و ایان یعنای آگااهی
سیاسی و افزایش امید برای تصمیم گیری نسبت به آینده .همچنین با توجه باه آماارهاای منتشرشاده
توسط استانداری مازندران ،مردم این استان نیز همواره در انتخابااتهاای مختلاف مشاارکت بسایار
باالیی داشتهاند که بیش از پیش اهمیت بررسی الگوهاای تبلیغااتی را آشاکار مایساازد .شناساایی
شیوه های اساسی تبلیغات و اقناع و تأثیر سیاستگذاریهای رسانهای در این روشها هدف اساسای
محقق و ضرورت انجام این تحقیق است.
به همین دلی  ،محقق قصد دارد با تحلی جامعه هادف ،شایوههاای مارثر تبلیغاات انتخابااتی،
متناسب با هر بخش و قشری و رسانه های درگیر ایان تبلیغاات و رواباط میاان آنهاا را کشاف کناد.
همچنین بررسی کند که آیا با مشخص کردن سیاستهای رسانههای درگیار ،باه ویاژه رساانههاای
چاپی و دیجیتال به بررسی و تحلی سیاستهای مرثر و شایوههاای جلاب رأیدهنادگان در جهات
حفظ ارزشهای انقالب مرثر است؟
ضرورت انجام دادن این تحقیق آنجاست که نیاز به تحلیا ایان شایوههاای تبلیغااتی در برابار
شیوه های سنتی و تعیین الگوی مرثر انتخاباتی با توجاه باه تغییارات سااختاری جمعیتای و رساانهای
بیش از پیش احساس میشود  .این موضوع از آنجایی مهم است که این بهرهمندی از رسانههای هار
روز بیش از پیش در حال گساترش و تناوع اسات و اساتفاده از رساانههاای مختلاف باا شایوههاای
تبلیغاتی محتلف ،در همراهسازی نس جوان با افکار نامزدهای انقالبی به شدت تأثیر گذار است.

فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :اخباری که از رسانههای جمعی به رأیدهنده میرسد ،در تعیین سیاستهاای
مختلف دخی در انتخابات مرثر است.
فرضیه فرعی اول :سیاستهای تبلیغاتی رسانههای چاپی و دیجیتال اثربخش است.
فرضیه فرعی دوم :رسانهها سیاستهایشان را براساس بافت اجتماعی ،شام  :طبقه ،جن،.
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سن ،مذهب ،منطقه جغرافیایی ،نگرشهای سیاسی خانواده ،همسایگان ،همکاران و دوساتان تعیاین
میکنند.
فرضیه فرعی سوم :تعلق خاطر حزبی در تعیین سیاستهای رسانههای چااپی و دیجیتاال و
رابطه آنها و رسیدن به اهداف انقالبی مرثر است.
فرضیه فرعی چهارم :میان سیاستهای تبلیغاتی رسانههای چاپی و دیجیتاال و میازان نفاوذ
رسانههای مختلف و روشهای گونااگون تبلیغااتی در منطقاه مازنادران در جهات نیا باه اهاداف
انقالب رابطه وجود دارد.

ادبیات تحقیق
تعریف مفاهیم
دموكراسييی« :نااوعی شاایوه حکااومتی اساات کااه در آن ،تمااام شااهروندان چااه مسااتقیم چااه
غیرمستقیم از طریق نماینادگان منتخاب خاود ،از قادرت اساتفاده و وظاایف مادنی خاود را انجاام
میدهند» (عزتی .)33 :8917 ،دموکراسی انواع مختلفی دارد و تاکنون از آن برداشتها و تعااریف
مختلفی ارائه شده است.
احزاب سیاسی« :قسمت پیشرفته و فهمیده یک طبقه اجتماعی که برای تاأمین مناافع طبقااتی
ورسیدن به حکومت و اجرای مرام خود با یک نظام معین مبارزه کرده و طبقه مخصوص را که این
حزب نماینده آن است ،در کشمکشهای سیاسی رهبری میکند» (یوسفیه.)48 :8932 ،
مشاركت سیاسی« :باه درگیاری فارد در ساطوح مختلاف فعالیات در نظاام سیاسای ،از عادم
درگیری تاداشتن مقام سیاسی گفته مایشاود» (حاافظنیاا« .)009 :8919 ،مشاارکت سیاسای وجاوه
متعددی را دربر مایگیارد ،از مشاارکت سیاسای رسامی و مشاروع ،مانناد رأی دادن تاا مشاارکت
سیاسی غیررسمی و نامشروع ،مانند خشونتها علیه دولت» (گالیچی.)78 :8966 ،
رفتار انتخاباتی :مجموعه رفتارهایی است که یک فرد در جریان یک انتخابات از خود بروز
میدهد و در نتیجة انتخابات مرثر است« .به اعتقاد بسیاری ازصاحبنظاران ،رفتاار انتخابااتی ناوعی
کنش سیاسی است که با پ.زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه مرتبط است و
از آنها تأثیر میگیرد» (زارعکهن ،نشریه کارگزاران.)8913 ،
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نامزد :فردی که در جریان یک انتخابات ،به منظور انتخاب شدن توسط مردم خود را معرفای
میکند .به عبارت دیگار ،ناامزد بایاد مجماوع شارایط الزم را بارای ناامزدی داشاته باشاد .در ایان
صورت حق دارد خود را به مردم معرفی کند و در تالش برای کسب رأی مردم باشد.
نظامهای انتخاباتی« :متشک از قوانینی است که هرکشور بارای برگازاری انتخاباات وضاع
کرده و میتواند مباحث و قوانین مختلفی را دربر بگیرد» (حافظنیا.)049 :8919 ،
حوزههای انتخاباتی« :عبارت است از محدوده جغرافیایی شاناختهشاده قاانونی باا مرزهاای
مشخص که تعداد معینی نماینده به آن تعلّق میگیرد.این حوزهها اجزای قلمرو انتخاباات کشاور را
تشکی میدهد» (حافظنیا.)040 :8919 ،
سیاستگذاریهای رسانهای :روند تصمیمگیری در هر نهاد عمومی در چارچوب الگاوی
سیاستگذاری آن است .موفقیات یاک رساانه نیاز باه عناوان یاک نهااد عماومی بساتگی باه ناوع
سیاستگذاری آن دارد .به طورکلی میتوان سیاستگذاری رسانهای را برنامهریزی ،طرحریازی و
اتخاذ تصمیماتی در جهت پیشبرد اهداف سازمانهای رسانهای ،با توجه به محایط و نیاروی انساانی
آن تعریف کرد .در فرایند اتخااذ تصامیمات در رساانه افاراد و گاروههاای مختلاف باا زمیناههاای
اجتماعی ،فرهنگی ،ارزشی ،اعتقادی ،اقتصادی و سیاسی گوناگون دخالت دارند (مایک هاولت و
وام رامش.)8969 ،
سواد رسانهای« :ساواد رسانه ای دسترسای ،تجزیاه و تحلیا و تولیاد ارتبااش در شاک هاای
گوناگون رسانه و مصارف انتقادی محتواست» (هورتون.)34 :0226 ،
سیاستهای رسانهای :مجموعهای از اصول و هنجارهاست که برای هدایت رفتار نظامهاای
ارتباطی بنیان نهاده شدهاند .این نوع نگاه ،بنیادی شام طیف وسایعی از ابازار و اهاداف اسات ،اماا
برانگیزانندة اقدامات عملی محدودی است (هاولت .)8912 ،سیاستگذاری رسانهای در اص یک
فرایند است و بر روابط میان مردم و مسائ جامعه در طول زمان ناظر است ،این فرایند تکاما پاذیر
بوده،عوام و شاخصهای آن در زمینههای مختلف تغییر میکنند (گرانهام.)8331 ،
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پیشینه تحقیق
منابع داخلی
محقق

سال

مریم بایی الشکی

8911

عنوان تحقیق

نتایج تحقیق

تحلی رفتار انتخاباتی ایرانیان

مهاامتاارین عوام ا رأیدهاای را وابسااتگیهااای قااومی،

(مورد مطالعه :حوزه انتخابیه

قبیله ای و فرهنگی شناسایی کرده و کمترین میزان تاأثیر

نوشهر و چالوس در انتخابات

را فعالیتهای حزبی داشته است.

دوره  1مجل .شورای
اسالمی)
گروهای از افاراد در بسایاری از تبلیغاات باه طاور کلای
بررسی گروههای هدف در
مهدی طالب و
همکاران

8911

تحات توجاه ناامزدهاا و احازاب نیساتند .تاا جاایی کااه

تبلیغات هشتمین انتخابات

کمترین هزینهها را بارای آنهاا انجاام مای دهناد و های

مجل .شورای اسالمی در

جایی در تبلیغات و اعالم برنامه ها و شیوههاای ماد نظار

شهر تهران

آنها ندارند .این گرو ها شام کودکان ،سالخوردگاان،
اقلیتهای مذهبی و معلوالن هستند.

طاهر روشندل
اربطانی و

8934

همکاران

طراحی و تبیین مدل

فراینااد سیاسااتگااذاری خبااری در س ایمای جمهااوری

سیاستگذاری خبری

اسالمی ایران بایستی رویکرد خاود را در ارائاه اخباار از

براساس مرلفههای بنیادین در

مصلحتاندیشی به سوژهمحوری تغییر دهد تا بتواناد در

صدا و سیمای جمهوری

زمانهای حساسی همچون انتخابات مخاطاب را جاذب
کند و سیاستهای کالن سازمان را تحقق بخشد.

اسالمی ایران

سیاستگذاری رسانهای میتواند بسایار کلای باشاد و
کاظم معتمدنژاد

8919

عبدالمطلب عبداهلل

8919

یونسکو و سیاستگذاری ملی

تنها به اهداف و اصول بپردازد یا آنکه معرف جزییات

ارتباطات در کشورهای در

نیز باشد و جنبة الزامی برای رسانهها داشته باشد .ایان

حال توسعه

سیاستگذاری ممکن است از لحاظ فراگیری و نیز طرز
تدوین ،دارای سطحهای متعدد باشد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد در جمعیت مورد مطالعاه

عوام مرثر بر مشارکت
شهروندان در انتخابات
ریاست جمهوری و مجل.
(مطالعه موردی :شهر تهران)

در تهران ،انگیزههایی چون تقویت انسجام ملی ،پیاروی
از مقام رهبری ،حمایت از نظام جمهوری اسالمی ایاران
و احساس تکلیف شرعی رابطه معنااداری باا مشاارکت
انتخاباتی دارند .به عبارت دیگر ،پاسخ دهندگانی که در
بیشااتر انتخابااات رأی دادهانااد ،انگیاازههااای مااذکور را
مهمترین دالی شرکت ذکر کردهاند.
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منابع خارجی
محقق

سال

جان فریدمن

0221

نتایج تحقیق

عنوان تحقیق

رسانهها را یک عام اقتصاادی مهام در جواماع
چرا به سیاستگذاری در رسانه
احتیاس داریم؟

غربی میداند و همچنین رسانه را یک عام مهم
بازتولید اجتماعی معرفی میکند که میتواناد در
فرایندهای اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش مهمی
ایفا کند.
در محیط خاارجی و محایط درونای ساازمانهاای

چارلز
اولمستد

راهبرد رقابتی برای شرکتهای
0227

رسانهای؛ راهبرد و مدیریت برند در
تغییر بازارهای رسانهای

رسانهای به عنوان دو رکان تشاکی دهنادة فضاای
رقابتی هر شرکت رسانهای هستند .محیط کاالن و
سپ .محیط صنعت رسانه عوام خارجی را شک
می دهند و واحادهای عملیااتی و سااختار ساازمان
رسانهای عوام داخلی را تشکی میدهند.
ریاساات جمهااوری ترامااا از طریااق ارتباطااات

بنت و
لوینگستون

0281

سیاستهای رسانهای به کدام سو رفته
است؟

فریبنده و دستکارانه از قدرت سوءاستفاده میکند؛
در حالی که دولت روسیه متهم به جنگ اطالعاتی
بااا هاادف اخااالل در روناادهای دموکراتیااک در
سراسر ایاالت غربی است.

ویکتور باکر
و همکاران
چارلز
ساسمن

ارتباطات سیاسی فریبنده و دستکاری شده همیشاه
0283

فریب و دروغ در سیاست

بخشی از سیاستهای دموکراتیک و رسانهای بوده
است.

0280

منطق اجتماعی سیاست :رفتار
شخصی ،زمینهای برای رفتار سیاسی

در یک سطح نظری گستردهتر ،درک فراینادهای
تبلیغاتی فرصات مهمای را بارای درک چگاونگی
عملکرد ایدئولوژی فراهم میکند.

مبانی نظری
مشارکت در انتخابات و رأی دادن عالوه بر اینکه آسانتار از اناواع دیگار مشاارکت سیاسای
است و بسیاری از شهروندان در آن حضور می یابند ،اطالعات رسمی بیشاتری در خصاوص آن باه
دست میآید .رأیدهی و مشارکت در انتخابات آشکارترین و سادهترین نوع مشاارکت سیاسای و
در واقع ،یک نوع سازوکار اجتماعی برای جمعآوری و تشخیص ارجحیاتهاای اجتمااعی اسات.
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اساسیترین عملکرد مشارکت رأیدهی ،دادن فرصت برای جانشینی و تخصیص پستهای سیاسی
است (بیوال.)0287 ،
از دهه  8392میالدی ،پژوهشگران کوشیدهاند عل و انگیزههای مشارکت سیاسی و باه ویاژه
مشارکت انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهند و در این زمینه ،نظریههای گوناگونی ارائه شده است.
این مبحث ریشه در تجارب طوالنی انتخابات در کشورهای غربی دارد .در ابتدا برخی بر ایان بااور
بودند که گروههای مختلف اجتماعی رفتاری مشابه از خود در انتخابهای متفاوت نشان میدهناد.
باارای مثااال ،ساااکنان یااک منطقااه جغرافیااایی خاااص باارای سااالهااای طااوالنی حزباای خاااص را
برمیگزیدند و در انتخابات به آنها رأی می دادند .ایان امار پژوهشاگران را بار آن داشات تاا رفتاار
رأیدهندگان را به عنوان پدیدهای با متغیرهای مختلف فردی ،اجتمااعی و حتای جغرافیاایی ماورد
توجه قرار دهند (بیوال.)0287 ،
نظریه انتخاب عامه ،به رغم مزایایی که به عنوان یک نظریه جامع ،منسجم و عاری از تنااق
منطقی دارد ،اغلب در تعارض با شواهد تجربی به دستآمده درباره رفتار مشارکتی مردم قرار می-
گیرد .مردم الزاماً بر پایه نفع شخصی خود و مالحظات حسابگرانه و سودجویانه دسات باه گازینش
سیاسی نمیزنند .به عالوه ،فردگرایی روش شناختی مدافعان ایان نظریاه چشام خاود را بار اهمیات
تصمیمات جمعی یا تاأثیر گاروههاا و مجموعاههاایی کاه فارد در آن قارار دارد ،مایبنادد .از دیاد
منتقدان ،انواع نهادهای اجتماعی -سیاسی و گروههای اجتماعی بر اراده فرد اثر میگذارند و فرد را
در تصمیم گیری معطوف به فواید عمومی مترتب بر نتیجه عم سیاسی او میکنند که الزامااً ربطای
به منافع فردی وی ندارند .نظریهپردازان این دیدگاه نئوکالسیک عقالنیت ابزاری رأیدهنادگان را
نیز مبالغه میکنند .نمیتوان انتظار داشت که همه رأیدهندگان در رأی خود به یک فرد یاا حازب
از روی حسابگری مح

و سنجیدن عقالیی همه جوانب کار عم کنند .اهاداف افاراد در هنگاام

بررسی گزینههای پیشرو غالباً مبهم ،بیثبات و ذهنگرایانه اسات .بسایاری از ماردم اولویاتهاای
مشخصی برای تصمیمگیری سی اسای خاود ندارناد .اطالعاات ماورد نیااز بارای ارزیاابی پیامادهای
احتمالی گزینههای مختلف اغلب کافی ،دقیق ،قاب اتکا یا در دسترس نیست .حتی میتاوان گفات
افرادی که دست به گزینش سیاسی میزنند ممکن است مهارتهای ادراکی یا توانایی فکری الزم
برای پیشبینی هزینهها و منافع گزینشی که میکنند ،نداشته باشند .بنابراین ،عجیب نیست که تحات
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شرایط خاصی ،رأیدهندگان تصمیمات غیر عقالیی و احساسی بگیرند یا کالً این تصمیمات را بار
پایه مالحظاتی سوای عقالنیت حسابگرانه صرف ،مث رسم و عادت ،توصیه دیگران ،دنبالهروی از
چهرههای تأثیرگذار ،فشار گروهی و غیره اتخاذ کنند (بوئرز.)0229 ،
شناخت ارتباطات در درک چگونگی اعمال قدرت در جهان امروز ،امری اساسای اسات .در
سالهای اخیر ،بحث در مورد انتخاب دونالاد تراماا و افازایش تانشهاا باین دولاتهاای غربای و
فدراسیون روسیه تبادلنظر دربارة ارتباطات و قدرت را به شدت متمرکز کرده است .از نظر برخی،
ریاستجمهوری تراما از طریق ارتباطات فریبناده و دساتکارانه از قادرت سوءاساتفاده مایکناد؛
در حالی که دولت روسیه متهم به جنگ اطالعاتی باا هادف اخاالل در رونادهای دموکراتیاک در
سراسر ایاالت غربی اسات (بنات و لیوینگساتون .)0281 ،بارای بقیاه ،ارتباطاات سیاسای فریبناده و
دستکاریشده همیشه بخشی از سیاستهای دموکراتیک بوده است (باکر و دیگران .)0283 ،اداماه
این بحثها نگرانی در مورد ظهور اینترنت است .در تمام این بحاثهاا ،تعاداد کمای اخاتالفنظار
دارند که درک چگونگی اعمال قدرت از طریق فرایندهای ارتباطی بارای درک جهاان معاصار از
اهمیت اساسی برخوردار است.
حوزه علمی ارتباطات سیاسی ،نیاز به بازنگری دارد ،به حدی که اگر بخواهد در درک بیشتر
ما از رابطه بین قدرت و ارتباطات و پرداختن به موضوعات اصالی شاک دهناده بحاثهاای جااری
موفق شود ،باید افق دید آن گسترش یاباد؛ کاه وقات و انارژی را بارای پارداختن باه نگرانایهاای
«ابزاری» ،یا «اداری» ،متمرکز میکند که اغلب فقط منافع و نگرانیهای بازیگران قدرتمناد جامعاه
را نشان میدهد .مشک دوم مربوش به توجه بیش از حاد باه خاود رساانه اسات کاه باه نوباه خاود،
توجه ها را از مرسسات ،ساختارها و فرایندهای گستردهتر و ریشه دارتر که در دستکاری اطالعاات
نقش دارند ،دور میکند .از قضا ،همانطور که خاواهیم دیاد ،ایان مشاک حتای در انتقاادیتارین
گزارشها بر رابطه میان رسانهها و سیاست مانند مدل تبلیغاتی رسانههای هرمان و چامسکی ()8311
تأثیر میگذارد.
برای کمک به دانشمندان ارتباطات سیاسی برای غلبه بر این محدودیتهاا ،بحثای را باه ساود
مطالعات تبلیغاتی ارائه میدهیم .این رویکرد محققان را ترغیب میکند تا موضوع ارتباطات سیاسی
را از منظر گسترده تر و عمیق تری بررسی کنند که روشهای چند وجهی سیاسی ،قدرت اقتصادی
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و اجتماعی از طریق فرایندهای ارتباطی اعمال میشاود .باا انجاام ایان کاار ،مطالعاات تبلیغااتی در
«گفتن حقیقت به قدرت» و بازخواست عوام قدرتمند مرثرتر است .من همچنین استدالل میکانم
که مطالعات تبلیغاتی برای درگیر کاردن باا ساراالت اخالقای در ماورد اشاکال قابا قباول از نظار
دموکراتیک ارتباش متقاعدکننده ،مناسب است.
نتیجاه اصاالی انزجاار اصاالی دانشااگاه از ساراالت فریاب و دروغ ،همااراه باا گاارایش بااورس
تحصیلی روابط عمومی (و زمیناههاای مارتبط) بارای نادیاده گارفتن جنباههاای دساتکاری ارتبااش
متقاعدکننده و درک ضعیف از آن چیزی است که فریب و سایر اشاکال اقنااع دساتکاری باه نظار
میرسد.
چااارچوب مفهااومی اخی ار توسااط باااکر و همکاااران ( ،)0283یااک نقطااه شااروع را باارای
مفهومپردازی بیشتر تبلیغات فراهم میکند .اشکال تبلیغاتی ،از فریب شام دروغ ،حذف ،تحریاف
و سوءاستفاده گرفته تا انگیزههای تشویق و اقنااع اجبااری ،زمیناه را بارای توساعه و پااالیش بیشاتر
فراهم میکند .همچنین ارزش اتصال این مفهومسازیهای نوپاا باا روایاتهاای نظاری گساتردهتار
میخواهد توضیح دهد که چگونه گروههای قدرتمند به دنبال ایجاد حمایت و تعصب به نفاع خاود
هستند .برای مثال میتوان باه ایاده «بسایج ساوگیری» شااتچنایدر و مادل رقابات سیاسای ولفسافلد
( )8336اشاره کرد.
راه دیگر برای اکتشاف ،ایجاد مدلهای توضیحی است که میتواند به تبیین اینکه چاه زماانی
و چرا بازیگران سیاسی از چنین تکنیکهایی استفاده میکنند و همچناین درک درسات از زماان و
دلی مرثر بودن آنها کمک کند.
آن دسته از نظریهپردازانی که از دیدگاه انتخاب عاقالنه ساختارگرا حمایت میکنناد ،درکای
پیچیدهتر از رفتار رأیدهی مردم دارند و صرفاً محاسبات عقالیای ساود و زیاان ماادی شخصای را
عام اصلی در تصمیمگیری عقالیی در هنگام انتخابات نمیدانند .آنان رفتاار رأیدهای را حاصا
تعام پیچیدهای میان اهداف ،وسای و نتایج در نظر میگیرند .به زعم آنها ،رفتار سیاسای ماردم در
جریان مذاکره ،فرموله شدن و اجرای ارزشهای مشترک تحقاق ماییاباد .افاراد ،عاالوه بار مناافع
مادی ،طالب ارزش های گروهی برای خود و جامعه خود نیز هساتند .ابازاری کاه بارای تحقاق ایان
اهداف مورد استفاده قرار میگیرد ،عبارتاناد از :بحاث و ماذاکره ،آماوزش و شارکت در فرایناد
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انتخاباتی .در این فرایند مردم می آموزند تا باا دیگاران چگوناه همکااری و رقابات کنناد (کاارن و
همکاران.)0227 ،
هنگامی که رأیدهنده دست به داوری درباره گزینههای سیاسی موجود میزند ،ناچاار اسات
اطالعات مربوش به چند عام اساسی کلیدی را در ذهن خود پردازش کند :گاروههاای اجتمااعی،
احزاب سیاسی ،ایدئولوژی ،مسائ مربوش به سیاساتگاذاریهاا و نامزدهاا .او بایاد باه پیامادهاای
انتخاب شدن حزب (نامزد) مورد عالقه خود بیندیشد و آن را با احزاب (افراد) رقیب مقایساه کناد.
تا چه حد میتوان انتظار نتایج مفیدی را برای خود ،یا برای گروههای اجتماعی خاص یا ک جامعه
داشت؟ تبلیغاتی که در زمان مبارزه انتخاباتی صورت میگیرد؛ تطابق میان منافع فاردی ،گروهای و
حزبی را برجسته میکند .فعاالن حزبی ایدئولوژیهایی را ترویج میکنند که معموالً بر ترجیحاات
رأیدهنادگان درباااره آزادی ،برابااری و عاادالت اجتماااعی تااأثیر ماایگااذارد .ارتباطااات حاازب بااا
رأیدهندگان بالقوه بارای تأثیرگاذاری بار درک آناان از نتاایج سیاساتهاای پیشانهادی حازب و
کیفیتهای نامزدهای آن صورت میگیرد .بدیهی است که شخصیت و سوابق سیاسای نامزدهاا نیاز
از جمله مواردی است که از سوی رأیدهندگان ارزیابی میشود.
رأی دادن در انتخابات آشکارترین نوع مشارکت سیاسی بارای اغلاب شاهروندان در جواماع
مردمساالر است .رأی دادن مرثرترین و عملیترین وسیله برای شهروندان اسات تاا افکاار و عقایاد
خاود را در اداره اماور عماومی و اجتمااعی و در سیاساتهاای ملای کشاور خاویش اعماال کنناد.
رأیدهاای در واقااع ،یااک نااوع سااازوکار اجتماااعی باارای جمااعآوری و تشااخیص گزینااههااا و
ارحجیتهای اجتماعی است .اساسیترین عملکرد مشارکت رأیدهی ایجاد فرصت برای جانشینی
و انتقال پستها و مسئولیتها در جامعه است .با توجه به نکات پایشگفتاه ،مطالعاه و تحلیا رفتاار
رأیدهندگان از مباحث مهم در جامعهشناسی سیاسی به شمار می رود .این نوع مشارکت ،همراه باا
عضویت در احزاب و انجمنهای سیاسی ،کار و فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای انتخاباتی ،تماس با
مسئوالن یا مقامات سیاسی و انواع فعالیتهاای اطاالعرساانی و ارتبااطی مثا ارائاه ساخنرانیهاای
انتخاباتی ،تالش برای اقناع شهروندان دیگر به رأی دادن به نامزدهاای انتخابااتی و غیاره از اشاکال
متعارف مشارکت سیاسی به شمار میرود (باز و همکاران.)0220 ،
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مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی در بسیاری از جوامع معیار و نشان مشاروعیت
و مقبولیت نظام سیاسی موجود است .اصوالً تحقق نظاام دموکراتیاک بادون مشاارکت شاهروندان
مفهومی نادارد .جلاوه باارز ایان مشاارکت در اغلاب کشاورها در قالاب مشاارکت در انتخاباات و
رأیدهی اقشار مختلف اسات (برامنادی و گرساتوفر .)0223 ،میازان مشاارکت یاا عادم مشاارکت
شهروندان در هر کشور یکی از مهمترین معیارهای مشروعیت نظام سیاسی یا تأیید و یا عادم تأییاد
کارگزاران و مدیران هر جامعه تلقی میشود .از اینرو ،برای تماامی کشاورها میازان مشاارکت در
انتخابات و افزایش شمار رأیدهندگان با حساسیت پیگیری میشود ،با این تصور کاه در جامعاهای
که شهروندان مشارکت کافی در امور سیاسی ندارند ،احساس تعهد و دلبستگی چندانی نیز به نظاام
سیاسی موجود نخواهند داشت و به عنوان نیاروی حاامی و مشاروعیتبخاش ایان نظاام در شارایط
بحران عم نخواهند کرد (استا و همکاران.)0229 ،
مطالعه و بررسی شرایط حاکم بر فضاای انتخاباات ،افازایش میازان مشاارکت در انتخاباات و
عواما تشااویق شااهروندان بااه رأیدهاای و ساانجش گاارایشهااا و تمااایالت سیاساای و اجتماااعی و
چگونگی تصمیمگیری رأیدهندگان ،از موضوعات مورد مطالعه در جامعاهشناسای سیاسای اسات
که در حوزه عمومی رفتار سیاسی با عنوان رفتار رأیدهندگان 8و رأیشناسی 0به صورت تخصصی
مورد مطالعه قرار میگیرد (باکر و همکاران.)0283 ،
در مباحث مرتبط با مشارکت رأیدهندگان ذکر این نکته مهام اسات کاه رأیدهای از اناواع
مشارکت متعارف (قانونی) سیاسی به شمار می رود .امروزه در غالب کشورهای دموکراتیاک ،رأی
دادن در انتخابات محلی یا سراسری و در همهپرسیها و فعالیت تبلیغاتی به نفع احزاب یا نامزدهاای
سیاسی از رایجترین انواع مشارکت سیاسی اسات .از ایانرو ،مطالعاه مشاارکت رأیدهای در ذیا
مشارکت سیاسی مورد بحث قرار میگیرد .حال آنکه مشارکت سیاسی معناایی گساتردهتار از رأی
دادن دارد .هربرت مک کالسکی مشارکت سیاسی را آن دسته از کنشهای داوطلبانه میداناد کاه
1. Voting behavior
2. Psephology
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از طریااق آنهااا اعضااای یااک جامعااه بااا گاازینش مسااتقیم و غیرمسااتقیم حاکمااان در شااک گیااری
سیاستهای عمومی سهیم میشوند (مک السکی .)8360 ،باا توجاه باه رشاد اشاکال غیرمتعاارف
مشارکت سیاسی و ظهور جنبشهای اجتماعی جدید و رشد و گسترش سیاستهاای پساامدرن در
جوامع مرفه و پیشرفته« ،پیپا نوری ».مشارکت سیاسی را چنین تعریف میکند« :هر بعدی از فعالیت
که به گونهای طراحی شده باشد که به طور مستقیم بر نهادهای حکومتی و فرایند سیاستگذاری یا
غیرمستق یم بر جامعه مدنی تأثیر گذارد ،یا با این منظور صورت گیرد که الگوهاای نظااممناد رفتاار
اجتماعی را تغییر دهد» (باکر و همکاران.)0283 ،
با توجه به تعاریف موجود ،مشارکت سیاسی در تحقیق حاضر به این معنا به کار برده خواهاد
شد :تمام فعالیتهای شهروندان که با هادف تاأثیرگاذاری مساتقیم یاا غیرمساتقیم در تصامیمهاای
سیاسی و بر فضای سیاسی کلی کشور صورت میگیرد.
مدل ویلیام میلر
مدل اصلی مورد استفاده در این تحقیق درباره رفتار رأیدهندگان ،مدل ویلیام میلر است .این
مدل مشتم بر شش عنصر اصلی به قرار زیر است:
 .8بافت اجتماعی (مدل جامعهشناختی) :که مشتم است بر :طبقه ،جن ،.سن ،مذهب ،منطقه
جغرافیااایی و عااواملی ماننااد مشخصااههااای اجتماااعی و نگاارشهااای سیاساای خااانواده،
همسایگان ،همکاران و دوستان رأیدهندگان.
 . 0تعلق خاطر حزبی :این مورد مفهومی اساسی در بیشتر مدلهاای متعاارف مرباوش باه رفتاار
رأی دهندگان است .تعلق خاطر حزبی به مفهوم احساس وابستگی یا تعلق خاطر رأیدهنده
به یکی از احزاب سیاسی است یا به معنای میزانی است که رأیدهنده حاامی یاک حازب
است ،نه ناظر بیاعتنا در رقابت های میان احزاب .تعلق خاطر حزبای دو جنباه متماایز دارد:
اول ،جهت گیری نسبت به احزاب و دوم ،میزان حمایت و دلبساتگی کاه رأیدهنادگان باه
احزاب دارند .ترجیحات رأیدهندگان در انتخابات صرفاً حاکی از جهتگیری نسابت باه
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احزاب است ،در حالی که مفهوم تعلق خاطر حزبی از این جهت اهمیت دارد که ماا را باه
میزان طرفداری رأیدهندگان از احزاب توجه میدهد.
 .9نگاارشهااا :نگاارش در ایاان ماادل ،مفهااومی موسااع و مشااتم اساات باار نگاارش نساابت بااه
موضوعات خاص ،عملکرد ،شخصیت داوطلاب انتخابااتی ،ارزشهاا و ایادئولوژی .بارای
مثال ،موضوع سیاست های دفاعی ،عملکرد دولت در ح مشاکالت اقتصاادی ،شخصایت
کاریزماتیک رهبر یا ریی.جمهور ،ارزشهای مساواتطلبی و ایدئولوژی سوسیالیستی.
 .4اوضاااع و شاارایط حاااکم باار انتخابااات :شااام  :ارزیااابی رأیدهنااده از غایاات و هاادف از
انتخاباات و تعاداد گزیناههاای دلخاواه قابا دساترس .اگار رأیدهناده احسااس کناد کااه
انتخابات بی اهمیت یا فرمایشی و نمایشی است ،احتمال اینکه آن را سرساری بگیارد یاا در
آن شاارکت نکنااد ،زیاااد اساات .اگاار تعااداد داوطلبااان محاادود باشااد بااالطبع انتخااابهااای
رأیدهندگان محدود است .همچنین اگر داوطلبان دلخواه وجود نداشته باشند ،محادودیت
بیشتری برای رأیدهندگان به وجود خواهد آمد.
 .3وضع رسانهها :رسانهها شام همه اخبار ،تفاسیر و آگهیهایی است که از طریق مجاازی و
وسای ارتباش جمعی و نه از طریق گفتارهای رودررو باه رأیدهناده مایرساد .مارثرترین
وسیله ارتباش جمعی تلویزیون است و شمار انادکی از رأیدهنادگان اطالعاات خاود را از
مطبوعات کسب میکنند.
 . 7اعمال احزاب و دولت حااکم :احازاب و جنااحهاای حااکم بیشاترین سالطه و نفاوذ را بار
رسانه های جمعی دارند .البته این گروهها فعال مایشاء نیستند و رسانهها حق انتخاب دارند و
تا اندازهای اخبار صحیح پخش میکنند ،لیکن نباید از نقش منحصار باه فارد دولات غافا
شد .احزاب یا جناحهای حاکم «یکی و مساوی با بقیه» نیساتند .احازاب مخاالف حاداکثر،
انتقاد و افشاگری میکنند ،در حالی که دولت عم میکند .مخالفان سیاستهاا را نقاد یاا
پیشنهاد میکنند ،اما دولت سیاستها را اجرا میکند .از اینرو ،اعمال بسایار زیااد و بسایار
مهم از جانب دولت است ،تا دیگر احزاب و جناحها.
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 .iنمودار  .8مدل مفهومی اصلی
تحقیق

باا توجااه بااه ماادل مفهااومی بررسای رابطااه میااان ویژگاایهااای جمعیااتشااناختی و اثربخشاای
سیاستهای رسانههای تبلیغاتی چاپی و دیجیتاال در اساتان مازنادران در جهات حفاظ ارزشهاای
انقالب ،هدف اصلی تحقیق است.

روش تحقیق
این تحقیق در حوزه تحقیقاات کااربردی قارار مای گیارد و باا توجاه باه اینکاه بارای آزماون
فرضیات تحقیق از اطالعات میدانی استفاده میشود ،در گروه تحقیقات پیمایشای جاای مایگیارد.
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و به بررسی تأثیر سیاستهای رسانههای چاپی و دیجیتال
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و متغیرهای اجتماعی بر تعیین یک الگوی مرثر تبلیغاتی میپردازد.
تحقیق حاضر دارای متغیرهای «سیاستهای رسانهای ،متغیرهای اجتماعی و الگاوی تبلیغااتی»
است .متغیر سیاستهای رسانهها از نوع مستق  ،متغیارهاای اجتمااعی از ناوع تعادی گار و الگاوی
تبلیغاتی از نوع وابسته است.
جامعه آماری این پژوهش را تمام افراد باالی  81سال استان مازندران در ساال  8936تشاکی
میدهند که تعداد آنها براساس آمار رسمی  0،701،381نفر بوده است .به منظور تعیین حجم نموناه
از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که بر این اساس ،با ضریب اطمینان  33درصد و باا توجاه
به پراکندگی شهرهای پر اهمیت و با هدف افزایش صحت ،تعداد  641نفر به عنوان نموناه انتخااب
شدند و در این تحقیق شرکت کردند .نمونههای مورد نظر در مرحله اول خوشهای و ساپ .از ناوع
تصادفی ساده انتخاب شدند.
به منظور جمع آوری اطالعات از یک پرسشنامه با دو قسمت به شرح زیر استفاده شده است:
الااف) اطالعااات جمعیااتشاااناختی :در ایاان قساامت ساااراالت مربااوش بااه اطالعاااات
جمعیت شناختی افراد نمونه از قبی سن ،جن .و ...مطرح شده است.
ب) سراالت تخصصی :در این قسمت سراالت مربوش به متغیرها مطرح شده است.
برای تعیین روایای از روایای صاوری و محتاوایی اساتفاده شاده اسات .روایای محتاوای ایان
پرسشنامه نیز توسط استادان راهنما و برخی از متخصصاان رشاته و نیاز خبرگاان رساانهای و فعااالن
انتخاباتی مورد تأیید قرار گرفته اسات .همچناین بارای سانجش پایاایی از آزماون آلفاای کرونبااخ
استفاده شده است .بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیاه شاام  92پرسشانامه پایش آزماون گردیاد و
سااپ .بااا اسااتفاده از دادههااای بااه دسااتآمااده از ایاان پرسشاانامههااا و بااه کمااک ناارمافاازار SPSS

میزان ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد .مقادیر آلفای کرونبااخ در
جدول ( )8آورده شده است.
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جدول  .8تناظر سؤاالت پرسشنامه
آلفای

خرده مقیاس

تعداد

تأثیرگذاری روشهای تبلیغاتی

92

22334

موارد تأثیرگذار در انگیزه

92

22148

موارد تأثیرگذار در تصمیمگیری

92

22120

میزان توجه فرد در زمان انتخابات

92

22622

تأثیرگذاری مطالب چاپ شده در روزنامه ها

92

22631

كرونباخ

تأثیرگذاری مطالب منتشرشده در رسانههای دیجیتال و شبکههای مجازی (مانند
فیلمها و مطالب منتشرشده در کانالها و گروههای تلگرامی،

92

22341

پی های اینستاگرامی ،اخبار مرتبط در سایتها و)...

با توجه به جدول مربوش به ضرایب آلفای کرونبااخ مالحظاه مایشاود کاه بارای مرلفاههاای
تحقیق بزرگتر از مقدار قراردادی  226به دست آمده است .این اعداد نشان میدهد کاه پرسشانامه
مورد استفاده از پایایی الزم برخوردار است.
به منظور توصیف یافتهها ،از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میلهای اساتفاده مایشاود.
ضمن اینکه به منظور توصیف بهتر دادهها از شاخصهای مرکازی نظیار میاانگین و ماد و همچناین
شاخصهای پراکندگی نظیر انحراف معیار بهره گرفته خواهد شد.
به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهاای کلماوگروف اسامیرنوف در جهات سانجش
نرمال بودن نمرات کسبشده از پرسشانامه و پا .از بررسای نرماال باودن از آزماونهاای آمااری
استنباطی و نرمافزار  SPSSبرای تأیید و رد فرضیهها استفاده خواهد شد.

یافتههای تحقیق
در این بخش دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق جمعآوری شده و باه عناوان
منبعی برای تجزیه و تحلی به کار رفته است .برای تجزیاه و تحلیا اطالعاات گاردآوریشاده ،از
روشهای آمار توصیفی و اساتنباطی اساتفاده شاده اسات .بهاره گیاری از آماار توصایفی باا هادف
تلخیص اطالعات جمعآوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است ،زیارا
17
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هدف آمار توصیفی ،توصیف ،استخراس نکات اساسی و ترکیب اطالعاات باه کماک زباان اعاداد
است .هدف آمار استنباطی ،به طور کلی استنباش دربارة پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیا
اطالعات موجود در دادههای نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی اسات کاه در ایان اساتنباشهاا
وجود دارد .فرضیههای تحقیق با روشهای مناسب آماری توسط نرمافزار  SPSSمورد آزمون قارار
گرفتهاند.
 .8آمار توصیفی
در جدولهای ( )0تا ( )6وضعیت جنسیت ،درآمد ،شغ  ،تحصیالت ،سن و سابقه شرکت در
انتخابات پاسخدهندگان به پرسشنامه آورده شده است.
جدول  .0توصیف جنسیت پاسخدهندگان
متغیرها

فراوانی

درصد

مرد

449

3320

زن

923

4221

ک

641

822

با توجه به جدول ( )0مشاهده میشود که  3320درصد افراد نموناه مارد و  4221درصاد افاراد
نمونه زن هستند.
جدول  .9فراوانی سن پاسخدهندگان
متغیرها

فراوانی

درصد

 81تا  01سال

838

0220

 01تا  91سال

060

9724

 91تا  41سال

087

0123

 41تا  31سال

61

8224

 31سال و باالتر

98

428

ک

641

822
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با دقت در جدول ( )9درمییابیم که  0220درصد افراد نمونه از  81تا  01سال؛  9724درصد
از افراد نمونه بین  01تا  91سال؛  0123درصد از افراد نمونه بین  91تا  8224 :41درصد از افراد
نمونه بین  41تا  31و  428درصد از افراد نمونه باالتر از  31سال سن دارند.
جدول  .7توصیف تحصیالت پاسخدهندگان
متغیرها

فراوانی

درصد

زیر دیپلم

02

026

دیپلم

07

923

فوق دیپلم

32

726

لیسان.

927

4223

فوق لیسان.

986

4024

دکتری و باالتر

06

923

ک

641

822

در جدول ( )4مشاهده میشود که  026درصد افراد نمونه زیاردیپلم 923 ،درصاد افاراد نموناه
دیپلم 726 ،درصد فوق دیپلم 4223 ،درصد افراد نمونه لیسان 4024 ،.درصد نمونه فاوق لیساان .و
 923درصد افراد نمونه دکتری و باالتر دارند.
جدول  .7فراوانی شغل پاسخدهندگان
متغیرها

فراوانی

درصد

دانشجو

891

8128

روحانی

1

828

کارمند دولتی

940

4323

کارمند بخش خصوصی

879

0821

18
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متغیرها

فراوانی

درصد

کارگر

82

829

نظامی

4

223

خانهدار

87

028

بیکار

1

828

کاسب

4

223

شغ آزاد

46

729

سایر مشاغ

82

829

ک

641

822

با توجه به جدول ( )3مشاهده میشود که  8120درصد افراد نمونه دانشجو 828 ،درصاد افاراد
نمونه روحانی 4326 ،درصد کارمند دولتی 0821 ،درصد کارمند خصوصای 829 ،درصاد کاارگر،
 223درصد نظامی 028 ،درصاد خاناهدار 828 ،درصاد افاراد نموناه بیکاار 223 ،درصاد افاراد نموناه
کاسب و  729درصد افراد نمونه شغ آزاد دارند و  829درصد افراد نمونه در سایر شغ هاا مشاغول
به کارند.
جدول  .8توصیف درآمد پاسخدهندگان
متغیرها

فراوانی

درصد

کمتر از  122هزار تومان

808

8720

بین  122هزار تا  8022هزار تومان

899

8621

بین 8022هزار تا  8722هزار تومان

839

0223

بین  8722هزار تا  0میلیون تومان

000

0326

باالتر از  0میلیون تومان

883

8323

ک

641

822

10
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در جدول ( )7مشاهده میشود که  8720درصد افراد نمونه زیر  122هزار تومان 8621 ،درصد
بین  122تا  0223 ،8022درصد از افراد نمونه بین  8022تا  0326 ،8722درصاد از افاراد نموناه باین
 8722تا  0میلیون تومان و  8323درصد از افراد نمونه باالتر از  0میلیون تومان درآمد دارند.
جدول  .0توصیف سابقه شركت در انتخابات پاسخدهندگان

بله
خیر
ک

فراوانی

درصد

691

3126

82

829

641

822

با توجه باه جادول ( )6مشااهده مایشاود کاه  31277درصاد افاراد نموناه تجرباه شارکت در
انتخابات را داشته و  8294درصد از افراد نمونه تجربه انتخابات را نداشتهاند.
 .0آمار استنباطی
نتایج آزمون كولموگروف – اسمیرنوف

8

نتایج این آزمون در جدول ( )6آمده است .در ابتدا به منظور انتخاب نوع آزمون پارامتریک
یا ناپارامتریک ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف به منظور تشخیص نرمال یا غیر نرمال بودن
مرلفههای تحقیق استفاده میشود .فرضیههای این آزمون عبارتاند از:
توزیع مرلفه موردنظر نرمال است

{

توزیع مرلفه موردنظر نرمال نیست

1. Kolmogorof - Smirnof

11
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جدول  .1نتایج آزمون كولموگروف  -اسمیرنوف
فرضیه 7

فرضیه 7

فرضیه 9

فرضیه 0

فرضیه 8

641

641

641

641

641

92289

02310

92263

92282

92826

میانگین

22134

22334

22774

22104

22687

انحراف معیار

42273

42960

02340

92227

02647

آماره  Zکولموگروف -اسمیرنوف

22222

22222

22222

22222

22222

مقدار معنیداری

تعداد داده
پارامترهای نرمال

همانطور که مشاهده میشود ،مقدار معنیداری برای فرضایههاای تحقیاق کمتار از  3درصاد
است ،در نتیجه فرضیه  H1پذیرفته میشود .بنابراین ،فرض نرمال نباودن توزیاع پذیرفتاه مایشاود و
برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای ناپارامتریک استفاده میشود.
آزمون فرضیات تحقیق
 -پاسخ به فرضیه اصلی تحقیق

اخباری که از رسانههای جمعی به رأیدهنده میرسد ،در تعیین سیاستهاای مختلاف دخیا
در انتخابات مرثر است.
به منظور بررسی این فرضیه از آزمون دوجملهای استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول ()3
نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج آزمون دوجملهای برای ارزیابی فرضیه اول تحقیق
حدود

گروه

انتظار

کمتر از حد متوسط
(نامطلوبیت)
بیشتر از حد متوسط
(نامطلوبیت)
جمع

تعداد

احتمال

احتمال مورد

سطح

خطای

مشاهده شده

انتظار

معنیداری

مجاز

=>9

929

2248

<9

443

2233

641

8222

2/32
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نتاایج جاادول ( )3نشاان ماایدهااد کاه فراواناای پاساخهااای بیشااتر از حاد متوسااط  443مااورد
( 33درصد) بوده است .با توجه به مقدار سطح معنایداری کاه کمتار از  2/23شاده اسات ،تفااوت
فراوانی دو گروه از پاسخها معنیدار شد .بنابراین ،فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه وضع رسانهها شاام
اخباری که از رسانههای جمعی به رأیدهنده میرسد ،به خصوص رسانههای چااپی و دیجیتاال در
تعیین سیاستهای مختلف دخی در انتخابات مرثر است ،پذیرفته میشود.

 :H0سیاساتهاای تبلیغااتی رساانههاای چااپی و دیجیتاال بار جلاب نظار رایدهنادگان تاأثیر
معناداری ندارد.
 :H1سیاساتهاای تبلیغااتی رساانههاای چااپی و دیجیتاال بار جلاب نظار رایدهنادگان تاأثیر
معناداری دارد.
برای بررسی این سرال از آزمون رگرسیون خطی استفاده میکنیم .جدول ( ،)82نتایج حاص
از آزمون رگرسیون را برای فرضیه دوم تحقیق نشان میدهد.
جدول  .82آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر «سیاستهای تبلیغاتی رسانههای چاپی
و دیجیتال» بر «جلب نظر رأیدهندگان»
مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

0692319

8

0692319

خطا

0332113

647

22420

ک

3692460

646

آماره F

معنیداری

7122379

22222

وضعیت

تأیید

در جاادول تحلی ا واریااان ،.آیااتم رگرساایون بااه منظااور بررساای حتماای بااودن رابطااه بااین
متغیرهاست .چون حد معنایداری محاسابهشاده  2/222و کمتار از  2/23اسات ،باا ساطح اطمیناان
 33درصد فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود؛ یعنی بین «سیاستهای تبلیغاتی رساانههاای
چاپی و دیجیتال» و «جلب نظر رأیدهندگان» رابطه رگرسیونی وجود دارد.
نتایج جدول ( )88آزمون تأثیرگذاری «سیاستهاای تبلیغااتی رساانههاای چااپی و دیجیتاال»
بر «جلب نظر رأیدهندگان» را نشان میدهد.
32
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جدول  .88ضرایب رگرسیونی تأثیر متغیر «سیاستهای تبلیغاتی رسانههای چاپی
و دیجیتال» بر «جلب نظر رأیدهندگان»

معنیداری

آماره t

22222

42114

22222

072211

ضریب استاندارد
شده

ضریب استاندارد نشده

بتا

2،466

22738

مدل

انحراف
استاتدارد

ضریب

22216

22407

مقدار ثابت

22201

22694

سیاستهای تبلیغاتی
رسانههای چاپی و دیجیتال

با توجه به جدول ( ،)88سطح معناداری برای تأثیرگذاری «سیاستهاای تبلیغااتی رساانههاای
چاااپی و دیجیتااال» باار «جلااب نظاار رأیدهناادگان» کمتاار از  2223بااوده و ضااریب تااأثیر متغیاار
«سیاستهای تبلیغاتی رسانههای چااپی و دیجیتاال» بار «جلاب نظار رأیدهنادگان» برابار باا 22694
است .بنابراین ،سیاستهای تبلیغاتی رسانههای چاپی و دیجیتال بار جلاب نظار رأیدهنادگان مارثر
است .میزان

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

متغیر وابسته ،بستگی به تغییرات متغیر مستق دارد.
 -پاسخ به فرضیه فرعی اول تحقیق

سیاستهای تبلیغاتی رسانههای چاپی و دیجیتال اثربخش است.
به منظور بررسی این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده شاد .نتاایج ایان آزماون در جادول
( )80نشان داده شده است.
جدول  .80نتایج آزمون دوجملهای برای ارزیابی فرضیه دوم تحقیق
گروه

حدود
انتظار

تعداد

احتمال
مشاهده شده

کمتر از حد متوسط
(نامطلوبیت)

=>9

963

2238

بیشتر از حد متوسط
(نامطلوبیت)

<9

973

2243

641

8222

جمع

38

احتمال
مورد انتظار

2/32

سطح
معنیداری

2/640

خطای
مجاز

2/23
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نتایج جدول ( )80نشان میدهد که فراوانی پاسخهاای بیشاتر از حاد متوساط  973ماورد (43
درصد) بوده است .با توجه به مقدار سطح معنایداری کاه بازرگتار از  2/23شاده اسات ،تفااوت
فراوانی دو گروه از پاسخها معنایدار نشاد .بناابراین ،فرضایه تحقیاق مبنای بار اینکاه سیاساتهاای
تبلیغاتی رسانه های چاپی و دیجیتال باا توجاه باه الگاوی تحلیلای فراگیار میلار اثاربخش اسات ،رد
میشود.

 :H0سیاستهای نشر خبر رساانههاای چااپی و دیجیتاال بار سیاساتهاای تبلیغااتی دخیا در
انتخابات تأثیر معناداری ندارد.
 :H1سیاستهای نشر خبر رساانههاای چااپی و دیجیتاال بار سیاساتهاای تبلیغااتی دخیا در
انتخابات تأثیر معناداری دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزماون رگرسایون خطای اساتفاده مایکنایم .جادول ( ،)89نتاایج
حاص از آزمون رگرسیون برای سرال فرعی اول تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .89آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر «سیاستهای نشر خبر رسانههای چاپی
و دیجیتال» بر «سیاستهای تبلیغاتی دخیل در انتخابات»
مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

آماره F

معنیداری

رگرسیون

8132193

8

8132193

9372822

22222

خطا

9362301

647

22463

ک

3462979

646

وضعیت

تأیید

در جاادول تحلی ا وار یااان ،.آیااتم رگرساایون بااه منظااور بررساای حتماای بااودن رابطااه بااین
متغیرهاست .چون حد معنیداری محاسبهشده  2/222و کمتر از  2/23اسات ،باا ساطح اطمیناان 33
درصد فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود؛ یعنی بین «سیاساتهاای نشار خبار رساانههاای
چاپی و دیجیتال» و «سیاستهای تبلیغاتی دخی در انتخابات» رابطه رگرسیونی وجود دارد.
نتایج جدول ( )84آزمون تأثیرگذاری «سیاستهای نشار خبار رساانههاای چااپی و دیجیتاال»
بر «سیاستهای تبلیغاتی دخی در انتخابات» را نشان میدهد.
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جدول  .87ضرایب رگرسیونی تأثیر متغیر «سیاستهای نشر خبر رسانههای چاپی و دیجیتال»
بر «سیاستهای تبلیغاتی دخیل در انتخابات»
ضریب استاندارد شده ضریب استاندارد نشده
معنیداری آماره t

22222

32374

22222

832320

بتا

22313

2،946

مدل

انحراف
استاتدارد

ضریب

22237

22383

مقدار ثابت

22290

22747

سیاستهای نشر خبر
رسانههای چاپی و دیجیتال

با توجه به جدول ( ،)84سطح معناداری برای تأثیرگذاری «سیاستهای نشر خبار رساانههاای
چاپی و دیجیتال» بر «سیاستهای تبلیغاتی دخی در انتخابات» کمتر از  2223باوده و ضاریب تاأثیر
متغیر «سیاستهای نشار خبار رساانههاای چااپی و دیجیتاال» بار «سیاساتهاای تبلیغااتی دخیا در
انتخابات» برابر با  22747است .بناابراین ،سیاساتهاای نشار خبار رساانههاای چااپی و دیجیتاال بار
سیاست های تبلیغاتی دخی در انتخابات مرثر است .میزان

نیز برابر  2،946به دست آماد کاه باه

معنی آن است که تقریباً  93درصد از تغییرات متغیر وابسته ،بستگی به تغییرات متغیر مستق دارد.
 -پاسخ به فرضیه فرعی دوم تحقیق

رسانهها سیاستهایشان را براساس بافت اجتماعی ،شام  :طبقه ،جن ،.سان ،ماذهب ،منطقاه
جغرافیایی ،نگرشهای سیاسی خانواده ،همسایگان ،همکاران و دوستان تعیین میکنند.
به منظور بررسی این فرضیه از آزمون دوجملهای استفاده شاد .نتاایج ایان آزماون در جادول
( )83نشان داده شده است.
جدول  .87نتایج آزمون دوجملهای برای ارزیابی فرضیه سوم تحقیق
گروه

حدود
انتظار

تعداد

احتمال
مشاهده شده

کمتر از حد متوسط
(نامطلوبیت)

=>9

949

2247

بیشتر از حد متوسط
(نامطلوبیت)

<9

423

2234

641

8222

جمع

احتمال
مورد انتظار

2/32

39

سطح
معنیداری

2/207

خطای
مجاز

2/23
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نتایج جدول ( )83نشان میدهد که فراوانی پاسخهاای بیشاتر از حاد متوساط  423ماورد (34
درصد) بوده است .با توجه به مقدار سطح معنیداری که کمتر از  2/23شده است ،تفاوت فراوانای
دو گروه از پاسخها معنیدار شد .بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکاه رساانههاا سیاساتهایشاان را
براساس بافت اجتماعی شام طبقه ،جن ،.سن ،ماذهب ،منطقاه جغرافیاایی ،نگارشهاای سیاسای
خانواده ،همسایگان ،همکاران و دوستان تعیین میکنند ،پذیرفته میشود.

 :H0بافت اجتماعی رأیدهندگان بر تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانهها تأثیر معناداری ندارد.
 :H1بافت اجتماعی رأیدهندگان بر تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانهها تأثیر معناداری دارد.
برای بررسی این سرال از آزمون رگرسیون خطی استفاده میکنیم .جدول ( ،)87نتایج حاص
از آزمون رگرسیون برای فرضیه سوم تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .88آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر «بافت اجتماعی رأیدهندگان»
بر «تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانهها»
مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

آماره F

معنیداری

رگرسیون

92493

8

92493

32713

22222

خطا

4322671

647

22724

ک

4342024

646

وضعیت

تأیید

در جاادول تحلی ا واریااان ،.آیااتم رگرساایون بااه منظااور بررساای حتماای بااودن رابطااه بااین
متغیرهاست .چون حد معنیداری محاسبهشده  2/222و کمتر از  2/23اسات ،باا ساطح اطمیناان 33
درصد فرض صفر رد و فرض تحقیاق تأییاد مایشاود ،یعنای باین «بافات اجتمااعی رأیدهنادگان»
و «تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانهها» رابطه رگرسیونی وجود دارد.
نتایج جدول ( )86آزمون تأثیرگذاری «بافت اجتماعی رأیدهندگان» بر «تعیین سیاساتهاای
تبلیغاتی رسانهها» را نشان میدهد.
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جدول  .80ضرایب رگرسیونی تأثیر متغیر «بافت اجتماعی رأیدهندگان»
بر «تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانهها»
ضریب استاندارد شده
معنیداری

آماره t

22222

092296

22286

-02914

بتا

2،21

ضریب استاندارد نشده
مدل

انحراف
استاتدارد

ضریب

22891

92863

مقدار ثابت

22249

-22829

بافت اجتماعی
رأیدهندگان

-22216

با توجه به جدول ( ،)86سطح معنااداری بارای تأثیرگاذاری «بافات اجتمااعی رأیدهنادگان»
بر «تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانهها» کمتر از  2223بوده و ضاریب تاأثیر متغیار «بافات اجتمااعی
رأیدهندگان» بر «تعیین سیاساتهاای تبلیغااتی رساانههاا» برابار باا  -22829اسات .بناابراین ،بافات
اجتماعی رأیدهندگان» بر «تعیین سیاستهای تبلیغاتی رساانههاا» مارثر اسات .میازان

نیاز برابار

 2،21به دست آمد که به معنی آن است که تقریباً  1درصاد از تغییارات متغیار وابساته ،باه تغییارات
متغیر مستق بستگی دارد.
 -پاسخ به فرضیه فرعی سوم تحقیق

تعلق خاطر حزبی در تعیین سیاستهای رسانههای چاپی و دیجیتال و در رابطه آنها و رسایدن
به اهداف انقالبی مرثر است.
به منظور بررسی این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده شاد .نتاایج ایان آزماون در جادول
( )81نشان داده شده است.
جدول  .81نتایج آزمون دوجملهای برای ارزیابی فرضیه سوم تحقیق
گروه

حدود
انتظار

تعداد

احتمال
مشاهده شده

کمتر از حد متوسط
(نامطلوبیت)

=>9

967

2232

بیشتر از حد متوسط
(نامطلوبیت)

<9

960

2232

641

8222

جمع

احتمال

سطح

خطای

مورد انتظار

معنیداری

مجاز

2/32

37

2/389

2/23
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نتایج جدول ( )81نشان میدهد که فراوانی پاسخهاای بیشاتر از حاد متوساط  960ماورد (32
درصد) بوده است .با توجه به مقدار سطح معنایداری کاه بازرگتار از  2/23شاده اسات ،تفااوت
فراوانی دو گروه از پاسخها معنیدار نشد .بنابراین ،فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه تعلاق خااطر حزبای
در تعیین سیاست های رسانههای چاپی و دیجیتال و رابطه آنهاا و رسایدن باه اهاداف انقالبای مارثر
است ،پذیرفته نمیشود.

 :H0تعلق خاطر حزبی بر تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانههاا در دساتیابی باه اهاداف انقاالب
تأثیر معناداری ندارد.
 :H1تعلق خاطر حزبی بر تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانههاا در دساتیابی باه اهاداف انقاالب
تأثیر معناداری دارد.
برای بررسی این سرال از آزمون رگرسیون خطی استفاده میکنیم .جدول ( ،)83نتایج حاص
از آزمون رگرسیون برای فرضیه چهارم تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .83آزمون رگرسیون برای بررسی تأثیر «تعلق خاطر حزبی»
بر «تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانهها در دستیابی به اهداف انقالب»
مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

آماره F

معنیداری

رگرسیون

0432913

8

0432913

1672797

22222

خطا

0212181

647

22012

ک

4342024

646

وضعیت

تأیید

در جاادول تحلی ا واریااان ،.آیااتم رگرساایون بااه منظااور بررساای حتماای بااودن رابطااه بااین
متغیرهاست .چون حد معنیداری محاسبه شده  2/222و کمتر از  2/23است ،باا ساطح اطمیناان 33
درصد فرض صافر رد و فارض تحقیاق تأییاد مایشاود؛ یعنای باین «تعلاق خااطر حزبای» و «تعیاین
سیاستهای تبلیغاتی رسانهها در دستیابی به اهداف انقالب» رابطه رگرسیونی وجود دارد.
نتایج جدول ( )02آزمون تأثیرگذاری «تعلق خاطر حزبای» بار «تعیاین سیاساتهاای تبلیغااتی
رسانهها در دستیابی به اهداف انقالب» را نشان میدهد.
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جدول  .02ضرایب رگرسیونی تأثیر متغیر «تعلق خاطر حزبی» بر «تعیین سیاستهای
تبلیغاتی رسانهها در دستیابی به اهداف انقالب»

معنیداری

آماره t

22222

872810

22222

032721

ضریب استاندارد
شده
بتا

22693

2،342

ضریب استاندارد نشده
مدل

انحراف
استاتدارد

ضریب

22274

82293

مقدار ثابت

22202

22728

تعلق خاطر حزبی

با توجه به جدول ( ،)02سطح معنااداری بارای تأثیرگاذاری «تعلاق خااطر حزبای» بار «تعیاین
سیاستهای تبلیغاتی رسانهها در دستیابی به اهداف انقالب» کمتر از  2223بوده ،ضریب تأثیر متغیار
«تعلق خاطر حزبی» بر «تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانهها» برابر باا  22728اسات .بناابراین ،فرضایه
چهارم تحقیق پذیرفته میشود و تعلاق خااطر حزبای بار تعیاین سیاساتهاای تبلیغااتی رساانههاا در
دستیابی به اهداف انقالب مرثر است .میزان

نیز برابر  2،342به دست آمد که به معنای آن اسات

که تقریباً  34درصد از تغییرات متغیر وابسته ،بستگی به تغییرات متغیر مستق دارد.
 -پاسخ به فرضیه فرعی چهارم تحقیق

میان سیاستهاای تبلیغااتی رساانهای چااپی و دیجیتاال و میازان نفاوذ رساانههاای مختلاف و
روشهای مختلف تبلیغاتی در منطقه مازندران در جهت نی به اهداف انقالب ،رابطه وجود دارد.
جدول ( )08نتایج آزمون را نشان می دهاد .ایان جادول شاام ضاریب همبساتگی اساپیرمن،
 sigو تعداد دادهها است.
جدول  .08نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه پنجم
سیاستهای رسانهای
تبلیغاتی چاپی
**22314

سیاستهای رسانهای
تبلیغاتی دیجیتال
8

همبستگی اسپیرمن
مقدار ( Sigدو دامنه)

سیاستهای رسانهای
تبلیغاتی دیجیتال

641

تعداد داده

سیاستهای رسانهای
تبلیغاتی چاپی

22222
641

641

تعداد داده

8

**22314

همبستگی اسپیرمن

22222

مقدار ( Sigدو دامنه)

641
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براساس این جدول از آنجایی که مقدار  )2/222( sigکمتر از  3درصد اسات ،فارض  H0رد
می شود و همبساتگی باین ایان دو متغیار وجاود دارد .ضاریب همبساتگی اساپیرمن بارای  641داده

 2/314است .بنابراین ،فرضیه پنجم تحقیق پذیرفته میشود و میان سیاستهای تبلیغااتی رساانههاای
چاپی و دیجیتال و ضریب نفوذ رسانههای مختلف و روشهای مختلف تبلیغاتی در منطقه مازندران
در جهت نی باه اهاداف انقاالب رابطاه وجاود دارد .ایان ضاریب در ساطح خطاای  8درصاد نیاز
معنیدار است که با عالمت ** مشخص شده است .مثبت باودن ضاریب همبساتگی بیاانگر وجاود
رابطهای مستقیم و مثبت بین این دو متغیر است.

یافتهها و تحلیل
در ارتباش با سیاستهای رسانهها ،با توجه به فرضیه اصلی تحقیاق ،ایان موضاوع ماورد تأییاد
قرار گرفت که شیوههای سیاستگذاری رسانههای چاپی و دیجیتال برای تعیین شیوههای تبلیغااتی
انتخاباتی مرثرند .در واقع ،این رسانهها از یک شیوه خاص برای تبلیغات اساتفاده مایکنناد ،کاه باا
توجه به تحلی محتوای صورتگرفته بر روی روزنامهها و سایتهای اینترنتی از شش ماه ماناده باه
آخرین انتخابات و مصاحبههای انجامشده باا خبرگاان ،ایان موضاوع ماورد تأییاد قارار مایگیارد.
بدینترتیب ،تحقیقات «بایی الشکی» در زمینه تأثیر شیوههای تبلیغاتی رسانههای مختلاف در اینجاا
نیز تأیید میشود .در واقع ،رسانهها بدون توجه به خاستگاه و ناوع کااربری ،شایوههاای یکساانی را
برای تبلیغات و سیاستهای خود برمیگزینند .این موضوع با دقت به فرضیه فرعی اول و تحلی آن
مورد توجه است که شیوههای تبلیغاتی استفاده شده توسط این رسانههاا اثاربخش نیساتند .در واقاع،
نیاز است که شیوهها و سیاست هاای تبلیغااتی مختلفای باه کاار گرفتاه شاوند؛ ناوع اساتفاده از ایان
رسانهها نیز بسیار اهمیت دارد .این موضوع با تحقیقات پیشین صورتگرفته توساط ساید اماامی در
سال  8919و همچنین عبداهلل در سال  8911همسوست .به عبارت دیگر ،تأییاد مایشاود کاه رابطاه
معناداری میان نوع رسانههای اصلی برای دریافت اخبار سیاسی ،و مشارکت رأیدهی مشاهده نشده
است (سید امامی.)8919 ،
فرضاایه فرعاای دوم تحقیااق در تکمیا دو فرضاایه قبلاای بیااان ماایدارد کااه چنانچااه رسااانههااا
سیاستهایشان را براساس بافت اجتماعی (شام  :طبقاه ،جان ،.سان ،ماذهب ،منطقاه جغرافیاایی،
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نگرش های سیاسی خانواده ،همسایگان ،همکاران و دوستان) تعیین کنند ،احتمال کسب موفقیات و
اثربخشی خود را افازایش مایدهناد ،کاه باا نتیجاه تحقیقاات و الگاوی فراگیار «میلار» همسوسات.
همچنین با نظریه «بروان» مبنی بر تأثیرگذاری خانواده و احزاب همخوانی دارد .در واقع ،هار گاروه
اجتماعی خواستههای متفاوتی دارد و دغدغه های هر گروه با سایر گروهها متفاوت است و چنانچاه
یک نامزد انتخاباتی ،نیازهای یک گروه خاص اجتماعی را درست تشخیص دهد و به بیاان نظارات
و تحلی های خود و ارائه راهکار برای آن ماوارد بپاردازد و از رساانههاای هار دساته و گاروه بهاره
جوید ،امکان رأ ی آوردن خود را افزایش خواهد داد .نتایج این فرضیه با تحقیقات «باایی الشاکی»
در سال  8911نیز همسوست.
در فرضیه فرعی سوم نیز به بررسی تعلق خاطر حزبی پرداختیم و بررسی کردیم که این تعلاق
خاطر ،آیا در تعیین سیاستهای رسانههای چاپی و دیجیتال و رابطاه ایان دو ناوع رساانه در جهات
رسیدن به اهداف انقالبی مرثر است یا نه .در نهایت ،این موضوع رد شاد .ایان مسائله باا تحقیقاات
عبداهلل در سال  8911ناهمسوست ،یعنی با توجه به الگوهاای قبلای بررسایشاده در ساطح کشاور،
تحزب در کشور ما مشکالت فراوانی دارد و افراد تمایلی به عضویت در یک حزب و تالش بارای
آن ندارند (عبداهلل .)8911 ،همین موضوع در اینجا نیز تصدیق میشود که رسانهها بادون توجاه باه
احزاب و همچنین گرایشهای موجود ،سیاستهایشان را تعیین میکنند و از آنجایی که در کشاور
ما حزب ها جایگاه چندان مهمی ندارند ،در نتیجه رسانههای مرتبط با احازاب نیاز باه شادت دچاار
مشک هستند .سیاستهایشان ماورد اقباال عماومی نیسات و در واقاع ،در گازینش سیاساتهاا نیاز
مشک دارند .در نتیجه ،دستیابی به اهداف انقالبی باا فرماول حزبای حاضار چنادان ممکان و مارثر
نیست.
در فرضیه فرعی چهارم به موضوع سیاستهای تبلیغاتی رسانههای چاپی و دیجیتاال ،ضاریب
نفوذ این رسانهها و روش های تبلیغاتی آنها در جهات نیا باه اهاداف انقاالب پارداختیم کاه نتاایج
حاص به ما نشان داد که میان سیاستهای هر دو ناوع رساانه ،روشهاای تبلیغااتی و ضاریب نفاوذ
آنها ،رابطهای مستقیم ،مثبتی و معنادار وجاود دارد کاه باا الگاوی تحلیلای فراگیار میلار و همچناین
نظریه «پیپا نوری ».همسوست .به همین دلی  ،سیاستهای رسانهای موجود میتواند قدمهاای مهام
و محکمی را در جهت نی به اهداف عالیه انقالب بردارد.
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نتیحهگیری
با توجه به موارد مشخصشده و تحلی های صورتگرفته ،در سطح خرد یا سطح فردی نتایج
مطالعات نشان داد که مهمترین عل مشارکت در انتخاباات «تأثیرگاذاری در سیاساتهاای نظاام و
سرنوشت خود»« ،وظیفه شرعی»« ،پایبندی به نظام اساالمی»« ،دفااع از نظاام جمهاوری اساالمی در
مقاب تهدیدهای خارجی» و «تبعیت از مقام معظم رهبری» است.
هر قدر سیاستها و شیوههای تبلیغاتی یک رسانه در جلب نظر رایدهندگان موفاقتار باشاد،
رسانههای همفکر و همراستا با او نیز میتوانند با همان سیاساتهاا و روشهاا نظار رایدهنادگان را
جلب کنند .بالعک ،.عدم موفقیت یک رسانه ،ناکامی رسانههای همفکر و همساو را نیاز باه دنباال
دارد .به همین دلی میتوان نتیجه گرفت که وبسایتهای روزنامهها به ویژه روزنامههای محلی نیاز،
در ارتباش با جلب مخاطب دچار مشک هستند؛ زیرا شیوهها ،سیاستها و ضریب نفوذ آن رسانههاا
یکسان است .همین اتفاق برای شبکههای مجازی نیز رخ میدهد .این موضوع توجه هر چه بیشتر و
بهتر به ایجاد یک شیوه تبلیغاتی هدفمند و همهجانبه در رسانههای مختلف -با تأکید بار ارزشهاای
انقالباای -را باایش از پاایش نشااان ماایدهااد .در واقااع ،هاار چقاادر رسااانههااای مختلااف بااا برنامااه و
سیاستگذاریهای مشخص ،همجهت با ارزش ها و مفاهیم اصی انقالبی به اعاالم نظارات و تبلیاغ
ناامزدهااای انتخاباااتی پایبناد بااه اصااول و ارزشهااای انقالبای و همچنااین برنامااههاای هاامجهاات بااا
ارزش های انقالبی بپردازند و ایان تبلیغاات ،پایدرپای ،هامجهات و در راساتای حفاظ ارزشهاای
انقالب باشد ،گرایش عمومی و به ویژه جوانان به این موضوع بیشتر خواهد شد.
در نتیجه ،در چنین جوامعی استفاده از رسانههای مختلف ،باا سیاساتگاذاریهاای رساانهای
هدفمند می تواند در جلب نظر جوانان ،به ویژه در مورد اصول و ارزشهای انقالبای بسایار ساودمند
باشد.
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