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Abstract 

The subject of the present study is to investigate the impact of domestic and 

external media on the political participation of Allameh Tabatabai University 

students in the 1400 presidential election in Iran. these questions are raised: What 

variables in the use of the media affect political participation? And how have each 

of the domestic and external media influenced the students' political participation? 

This research has been done with a quantitative approach and survey method and 

using a questionnaire. The research sample includes 380 Undergraduate, Master 

and doctoral students who were selected by stratified sampling method and 

Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaire. 

Findings indicate that there is a positive and significant relationship between 

realizing the content of domestic media, targeted use of domestic media and the 

use of domestic media with political participation, and between the variables of 

targeted use of external media, non-targeted use of external media. the use of 

external media has a significant and inverse relationship with political 

participation. It was also found that Agenda-setting theory about the influence of 

the media on political participation can be traced; Not only can the media 
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influence the level of political participation, but also the priorities, the choice of 

dimensions and types of political participation. Finally, the results of regression 

analysis also showed that the variables of targeted use of external media and 

targeted use of domestic media were the strongest predictors of changing political 

participation among students. 
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 چکیده
ضر، ب ضوع پژوهش حا سانهمو سی تاثیر ر سی رر سیا شارکت  های داخلی و خارجی بر م

ست جمهوری  شگاه عالمه طباطبایی در انتخابات ریا شجویان دان ست ۱۴۰۰دان و  ایران ا

ها بر مشووارکت چه متغیرهایی در اسووتداده ار رسووانهاین سوووا ت در ملا ه محرش هوو ه  

شووارکت سوویاسووی ر مبهای داخلی و خارجی هریک ار رسووانهو سوویاسووی موثر اسووت  

 ان  دانشجویان چگونه تاثیرگذار بوده

سش ستداده ار پر هیوه پیمایش و با ا هاین تحلیق با رویکرد کمّی و  ست.  ه نامه انجام  ا

وش رندر ار دانشجویان کارهناسی، اره  و دکتری است که با  ۳۸۰نمونه تحلیق هامل  

نامه ار ضریب آ دای ایی پرسشدر بررسی پای وای متناسب انتخاب ه ه گیری طبلهنمونه

 است.  کرونباخ استداده ه ه

کردن محتوای رسوووانه داخلی، اسوووتداده ها حاکی ار این اسوووت که بین وا تی تللییافته

ه فمن  ار رسانه داخلی و میزان استداده ار رسانه داخلی با مشارکت سیاسی رابحه مثبت 

ه فمن  ار رسووانه خارجی، اسووتداده داری وجود دارد و بین متغیرهای اسووتداده و متنی

غیره فمن  ار رسانه خارجی و میزان استداده ار رسانه خارجی با مشارکت سیاسی رابحه 

در مورد تاثیر ساری نظریه برجسته دار و متکوس وجود دارد. همچنین مشخص ه ،متنی

ر میزان توانن  دها میتنها رسووانهها بر مشووارکت سوویاسووی  ابل ردیابی اسووت  نهرسووانه

                                                                                                                                 

ز  م وتا .1 ل  دسهههترسهههی آتاد   قش یک م   http://creativecommons.orgND (-NC-CC BY/ین 
/4.0nd/-nc-licenses/by ) اس. 

http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
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سی اثر بگذارن  بلکه او ویت سیا شارکت  سی را نیز  ها،م سیا شارکت  انتخاب ابتاد و انواع م

 دهن .هکل می

 نتایج حاصل ار تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که به ترتیب متغیرهای استداده در نهایت،

 رسووانه ار اسووتداده داخلی، میزان رسووانه ار ه فمن  خارجی، اسووتداده رسووانه ار ه فمن 

 داخلی و استداده رسانه محتوای کردنتللی داخلی، وا تی رسانه ار استداده خارجی، میزان

سانه غیره فمن  ار سی در کنن هبینیترین پیشخارجی،  وی ر سیا شارکت  های متغیر م

 بین دانشجویان بودن . 

 رسانه داخلی، رسانه خارجی، مشارکت سیاسی، دانشجویان :یکلیدی هاواژه

 17/90/00تاریخ پذیرش:      17/90/00تاریخ بازبینی:      04/70/00خ دریافت: تاری

 652-621، صص 1400 پاییز، 100، شماره 30فصلنامه راهبرد، دوره 

 



 

 

 مقدمه

نمود رفتاری شهروندان در بحث  ترینتوان مهمموضوع شرکت در انتخابات را می
ست، و از این شور دان سی در یک ک سیا شارکت  شه،  م رو در همه جوامع و همی

 دارای اهمیت بوده است. 
، در معنای وسیع و سیر تاریخی آن، مشارکت آحاد در واقع، مشارکت سیاسی
صه سطوح مختلف عر ستمردم در  سی ا سیا صههای  ، همان ها. یکی از این عر

شارک سی م سیا شارکت  شیوه و نمود م ست که به عنوان بارزترین  ت در انتخابات ا
وجود دارد. پدیدارشدن این شاخص، یعنی مشارکت و حضور در عرصه انتخابات 

، همواره مورد های خاص زمانی، موجب شده است که شرکت در انتخاباتدر برهه
زیرا مشيييارکت یا ، قرار گیرد. پردازان علوم اجتماعی و سيييیاسيييیاهتمام نظریه

هایی و از جمله حوزه دنبال دارد ، پیامدهای مختلفی را بهمشارکت در انتخاباتعدم
پذیرد، مشروعیت نظام سیاسی است چرا که که تأثیر بسیاری از مشارکت مردم می

، هر بخشد. از این رواین حضور مردم است که به یک نظام سیاسی مشروعیت می
های مختلف آحاد مردم را متقاعد سييازد که در به شييیوهنظام سييیاسييی سييعی دارد 

زنی انتخابات شيييرکت کنند تا بتواند در عرصيييه داخلی و خارجی از قدرت چانه
باالیی برخوردار باشييد. در این بین عوامم مختلفی بر مشييارکت مردم در انتخابات 

ها می که از جمله آن ند  نهاثرگذار هسيييت به رسيييا های جمعی اشييياره کرد توان 
(Michaelsen, 2011, p. 11) . 

های مختلف، با مشييارکت در انتخابات ریاسييت جمهوری کشييور نیو در دوره
توجه به عوامم متفاوت موثر بر آن متغیر بوده و این مسييهله در دوره اخیر بیشييتر 
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م از انتخابات شييده قبهای ان اممورد توجه قرار گرفته اسييت. چنان ه نظرسيين ی
شييده از صييدا و سييیما نیو این و بعد از هر مناظره پخش 1۴۰۰ریاسييت جمهوری 

داد، به طور مثال براسيييات نتایخ آخرین نظرسييين ی مرکو تغییرات را نشيييان می
افکارسيين ی ایران یایسييباد بعد از برگواری سييومین مناظره تلویویونی کاندیداهای 

ست شارکانتخابات ریا شد که  ۴۲ت در انتخابات جمهوری، میوان م صد برآورد  در
 های قبم کمتر بود.نسبت به دوره

ست جمهوری در دوره شارکت در انتخابات ریا های قبم را با دوره اگر آمار م
شود. سیودهم نیو مقایسه کنیم، حساسیت موضوع و اهمیت آن بیشتر مشخص می

خرداد  ۲۹براسييات گوارشييی که سييایت خبرآن ین از درصييد مشييارکت مردم در 
ترین نرخ پایین ،1منتشييير کرده و در تريييویر زیر خ صيييه آن آمده اسيييت 1۴۰۰

مشارکت مربوط به این دوره است و پس از آن مشارکت حداقلی به ششمین دوره 
سن انید تعلق دارد که  شمی رف ست جمهوری یدولت دوم مرحوم ها انتخابات ریا

 .درصد بود ۵۰.۶۶
 

 دوره انتخابات ریاست جمهوری 13میزان مشارکت در . 1 تصویر

 
                                                                                                                                 

1 . https://b2n.ir/z21873 

https://www.khabaronline.ir/news/1526742/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.khabaronline.ir/news/1526742/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
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تر از این مسهله در سیودهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به دالیم زیر، جدی
 گذشته مورد توجه بوده است:

ثارشيييان بر های بینوجود موج چهارم کرونا در کشيييور، تحریم المللی و آ
به خاطر  نظرانای از صيياحبهای خارجی که عدهفضييای رسييانه معیشييت مردم،

اند در این مقطع تعبیر کرده« ایجنگ رسييانه»اش آن را به العادهاهمیت و تاثیر فوق
 های سیاسی مختلف و... .های داخلی از طیفو تاثیرات رسانه

فضييای کلی جامعه را به خوبی ترسييیم کرد و  توانبا توجه به این شييرایم می
 این فضا اهمیت پرداختن به این موضوع را برای پژوهشگر دوچندان کرده است.

یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار که  طور که اشييياره شيييد،در این بین همان
های داخلی و تاثیرات رسييانه بسييیاری از کارشييناسييان  به آن اشيياره کرده بودند،

وده که کشور در هر برهه زمانی و در ادوار مختلف، با آثار آن روبرو بوده خارجی ب
 است.

اند که: گونه اشييياره کردهبه طور مثال زارعی و همکاران به این موضيييوع این
صر مطرح  سی در دنیای معا سیا شارکت  یکی از مباحثی که در ادبیات مربوط به م

سانه ست، نقش ر شبکها های انتقال پیام و ست. راههای اجتماعی اهای جمعی و 
های مدیریت پیام و هدایت افکار عمومی از کارکردهای رسانه است که مورد شیوه

نظران حوزه علوم سیاسی و اجتماعی توجه سیاستمداران و اندیشمندان و صاحب
 .د1۴۷. . ص1۳۹۹حسینی.  &یزارعی. ناظمی. قرار دارد 

حال برای اینکه وضيعیت جامعه را در این دوران بررسيی کنیم، رفتار یکی از 
بخش های عمومی جامعه یعنی دانش ویان را به عنوان بخش مهمی از کشور مورد 

ها در میوان مشيييارکت مطالعه قرار دادیم و بر این اسيييات، به تاثیرات رسيييانه
های سراسر کشور ای از دانشگاهنوان نمونهدانش ویان دانشگاه ع مه طباطبایی به ع

سانهپرداخته شارکت در ایم؛ برای اینکه ببینیم ر سهله م ها چه مقدار و چگونه در م
اند تا بتوانیم در نهایت این نمونه را تعمیم داده و به انتخابات بر آنها تاثیرگذاشيييته

 ها باشد.ر از رسانهتواند متاثاین نتی ه برسیم که چگونه مشارکت در انتخابات می
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 های تحقیقاهداف و پرسش

هدف اصييلی پژوهش با نگاه به اهمیت این مسييهله که در بخش قبم تبیین شييد، 
های داخلی و خارجی بر مشييارکت سييیاسييی در بین مطالعه تاثیر رسييانه»، حاضيير

 1۴۰۰دانشيي ویان دانشييگاه ع مه طباطبایی در انتخابات ریاسييت جمهوری سييال 
 «.  است

هييای مختلفی دارد و خود دربرگیرنييده اهييداف فرعی و اثیر جنبييهاین تيي
های تری بوده که ذهن پژوهشگر را با توجه به شرایم ویژه کشور و ت شکوچک
سانه سانههای خارجی بر تبلیغ برای عدمر شارکت و ر های داخلی با رویکردهای م

 ای به چالش کشیده است. متفاوت رسانه
ست، عبارتند سواالت و اهداف فرعی ک شکم گرفته ا صلی  ه پیرامون هدف ا

 از:
ها بر به منظور رسيييیدن به هدف درو عوامم تاثیرگذار از طرف رسيييانه -

ستفاده  مشارکت در انتخابات این سوال به وجود آمده است که چه متغیرهایی در ا
 ها بر مشارکت سیاسی موثر است؟از رسانه
ها  از طرف اده از رسيييانهبا هدف شيييناخت تاثیر اهداف مختلف اسيييتف -

سوال  شرکت در انتخابات این  سی و  سیا شارکت  ش ویان و ابعاد متفاوت م دان
مطرح شده است که هریک از ابعاد مشارکت سیاسی دانش ویان در این انتخابات 

 های داخلی و خارجی مرتبم است؟با کدام هدف استفاده از رسانه

سانه - ستفاده از هریک از ر سایی ارتباط بین ا شنا های داخلی و برای هدف 
ست که هریک از  سوال مطرح ا سی این  سیا شارکت  شان بر نوع م خارجی و تاثیر

های داخلی و خارجی بر مشارکت سیاسی دانش ویان چگونه تاثیرگذار بوده رسانه
 است؟

 پیشینه پژوهش .1

ها  را رباره مشييارکت سييیاسييی و رسييانهشييده دتحقیقات داخلی و خارجی ان ام
 توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:می
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 ها و مشارکت سیاسیگرفته در ارتباط با رسانههای داخلی شکلپژوهش. 1-1
 نتیجه موضوع یا عنوان سال انتشار محقق یا محققین

 1۳۹۹ بیژن و همکاران
 هشیواکشوی میزان  شثیرگذانی ا ک 

اجتمشعی بر مششنک  سیشسی دن دو 
 کشون ایران و نوسی 

هشی اجتمشعی دن ایران و نوسی  نسشن 
ان  میزان و نزو  مششنک   وانست 

 سیشسی افراد نا دگرگون کرر .

قادرزاده و 
 همکاران

1۳۹۷ 
مششنک  سیشسی و عوامل موثر بر آن 
 دن بین دانش ویشن دانش ش  کردستشن

میزان مششنک  سیشسی دن نزد 
دانش ویشن، پشیین بود  و دنص  کمتری 

هشی سیشسی عضوی  ات آنهش دن  شکل
ان . نتشیج  زلیل نگرسیون نششن داات 

هشی داد  ک  چهشن متغیر استفشد  ات نسشن 
یشفت  و جمعی، هوی  ملی، اعتمشد  عمیم

هشی بهتری کرر  اثربخشی سیشسی   یین
 شسی دانش ویشن بودن .برای مششنک  سی

نورانی آسیابر و 
 همکاران

1۳۹۶ 
هشی اجتمشعی بر برنسی آثشن ا ک 

 مششنک  اهرون ان  هرانی

هشی اجتمشعی، بر میزان استفشد  ات ا ک 
اعتمشد اجتمشعی، سرمشی  فرهر ی و 
مششنک  سیشسی اهرون ان  هرانی 

  شثیرگذان اس .

 1۳۹۶ نادری
مششنک  سیشسی دانش ویشن  فرا زلیل

 ایرانی

میزان مششنک  سیشسی دانش ویشن 
دانی نا برحسب پشی ش   فشو  معری

اقتصشدی و اجتمشعی و مزل سکون  
ولی قومی  دانش ویشن  آنهش نششن ن اد 

-بر مششنک  سیشسی آنهش  شثیرگذان بود 

هشی جمعی ) لویزیون( بر اس .نسشن 
خیلی  مششنک  سیشسی دانش ویشن  شثیر

جشی آن استفشد  ضعیفی داات  و ب 
هشی دی یتشل بر علمی و خ ری ات نسشن 

 مششنک  سیشسی  شثیرگذان بود  اس . 

نژاد و عبداللهی
 همکاران

1۳۹۵ 

هشی اجتمشعی و مششنک  سیشسی نسشن 
دن انتخشبش : نابط  استفشد  ات 

و  بوک،  ل رام و ایرستشگرامفیس
مششنک  سیشسی دانش ویشن دن 

 ۱۳۹۴ انتخشبش  هفتم اسفر  

هشی بین میزان استفشد  ات نسشن 
اجتمشعی و مششنک  سیشسی و همچرین 

هشی اجتمشعی بین میزان اعتمشد ب  نسشن 
و مششنک  سیشسی و میزان اثربخشی دن 

هشی اجتمشعی بش استفشد  ات نسشن 
مششنک  سیشسی ان  شط مث   و 

 نی وجود داند. دامعری

 

 و مشارکت  هاهای خارجی مربوط به تاثیر رسانهپژوهش .2-1
محقق یا 
 محققین

 نتیجه موضوع یا عنوان سال انتشار

فیوجیوارا و 
 همکاران

۲۰۲1 
 شثیر نسشن  اجتمشعی بر 

انتخشبش  دن ایشال  متز   
 آمریکش

خواهشن نا دن انتخشبش   وییتر سهم نای جمهونی
، این کشون کشهش داد  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۶  جمهونینیشس 

   اس .امش  أثیرا  مز ودی دن انتخشبش  کر ر  داات
احمد و 
 همکاران

۲۰1۹ 
هشی اجتمشعی مصرف نسشن 

بر مششنک  سیشسی دن بین 
هشی اجتمشعی برای آگشهی و اکثر دانش ویشن ات نسشن 

 ر کرا العش  سیشسی استفشد  می
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دانش ویشن دانش ش  )دن 
 پشکستشن(

 ۲۰1۶ ظاهر
هشی استفشد  ات نسشن 

اجتمشعی و مششنک  سیشسی 
 دن بین دانش ویشن

بوک و فعشلی  سیشسی، بین م   تمشن استفشد  ات فیس
 دانی وجود داندنابط  مث   و معری

نسیبت 

 ۱الرکینگ
۲۰1۰ 

هش بر نفتشن برنسی  شثیر نسشن 
 انتخشبش ی دن کشنشدا و مقشیس 

 آن بش ایشال  متز   

متز   و کشنشدا دن موند وجود  مشیزا  عم   بین ایشال 
هشی این دو کشون و این  فشو    لیغش  انتخشبش ی دن نسشن 

هش، گویشی فرهرگ سیشسی متفشو  این دو دن   لیغش  نسشن 
 کشون اس .

 مالحظات نظری .2

ندیتوان اینمشيييارکت را می  هایکنش انواع دربرگیرنده گونه تعریف کرد: فرای
شتن و جامعه خود، سرنوشت تعیین در دخالت منظور به گروهی و فردی  تاثیرگذا
 2واینر دیدگاه از. د۸1. ص. 1۳۸۸یباصييری.  امورعمومی درباره هاگیریترييمیم بر
 بدون یا یافتهسازمان ناموفق، یا موفق داوطلبانه عمم هر سیاسی مشارکت» د1۹۷1ی

 بر تاثیر برای نامشييروع و مشييروع هایروش شييامم مسييتمر، یا ایدوره سييازمان،
. است ملی و محلی حکومت هر در عمومی امور اداره و هاسیاست رهبران، انتخاب

 در هستند قادر شهروندان آن واسطه به که است فرایندی سیاسی مشارکت واقع در
ضای سی ف شته نقش ایفای جامعه سیا شند دا رمیم در و با  گوینش برای گیریت
 .(Refaei, 2015, p. 5) کنند شرکت هاآن ان ام روش بهترین

شارکت توانمی در کم سی م  اعمال و هافعالیت از ایم موعه مثابه به را سیا
صی شهروندان که کرد تعریف رو سیله به خ ست وی در فرایند، آن و  یا نفوذ ج
 .هستند خاصی سیاست و حکومت از حمایت

سانه ست و از در مورد تاثیرات ر شده ا ها بر مردم  نیو نظریات فراوانی ارائه 
سیاین رو نقش رسانه ها و تحوالت سیاسی از دیرباز مورد های جمعی در دموکرا

3توجه اندیشييمندان این حوزه بوده، برای مثال الکسييیس دو توکویم
از جمله اولین  

ند برای ترویخ  قدرتم به عنوان نیرویی  عات را  یت مطبو که اهم متفکرانی بود 
آزادی مطبوعات در »، در اثری درباره 1۸۳۰دموکراسييی تشييخیص داد. او در دهه 

                                                                                                                                 

1. Nesbitt-Larking 
۲. Weiner 
۳. Alexis de Tocqueville 
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ست« متحدهایاالت ضوع کام  پرداخته ا پس از . (Graber, 2003, p. 139) به این مو
سال شکمآن و در  سانههای بعد،  های متعدد و متنوع به نوبه خود تاثیرات گیری ر

ها با تنوع شرایم تنوع رسانه اند،های سیاسی شهروندان گذاشتهدیگری بر مشارکت
شکم میاجتماعی سی را  سیم دموکرا سی که پتان سیا رادی و  دهند، مطابقت ، اقت

سدارد. این تأثیرات رسانه های متعدد ناشی یاست از تعام ت پی یده و علتها بر 
ای اسيياسييی، پی یدگی شييود؛ عواملی که شييامم نهادهای سييیاسييی و رسييانهمی

 .Graber, 2003, p) تک شييهروندان اسييتهای تکای و ویژگیهای رسييانهفناوری

141). 

ئه داده چرا که هدی ارا عات، شيييوا کمطال ند  مه دهد،ه نشيييان میا های برنا
ها تلویویونی، اخبار و امور عمومی با افوایش مشارکت سیاسی مرتبم است؛ رسانه

گذارند و نقش بسيييته به نوع رانر، بر مشيييارکت مدنی و اعتماد اجتماعی تأثیر می
بدون  .(Zúñiga, Eulàlia Puig, & Hernando, 2009, p. 557) کنندمشييروطی ایفا می

سانه شناختی، فکری ها با قابلیتتردید، ر شی  -های باالی ت هیو شی و کن  -نگر
طورکلی با شييهروندسييازی، قادرند نقش بسييیارمهمی در پیشييبرد و مشييارکتی و به

. ص. 1۳۹۸حسيينوند.  &زاده. امینییسييردارنیا.  کردن دموکراسييی ایفا کنندنهادینه
فرض اسيياسييی برای دموکراسييی و مشييارکت سييیاسييی و مدنی، وجود پیش.د۸۸

سی و اجتماعی و  سیا شهروندان آگاه به حقوق  ست. بدون وجود  شهروندان آگاه ا
آورد و مشييارکت هدفمند و آگاهانه تعهدات مدنی خویش، دموکراسييی دوام نمی

ستمرار نمروی نمی شود. دسترسی آزادانه شهروندان به یابد و نهادینه نمییدهد، ا
های جمعی و اط عات سييیاسييی ازطریق م اری ارتباطی جامعه مدنی و رسييانه

تحول نگرشيييی ناشيييی از آن درجهت نظارت بر عملکرد مسيييهوالن حکومتی و 
 های سييیاسييی و ایفای نقش شييهروندی مشييارکتی، یک ضييرورت اسييتنهاد

های سیاسی درباره حقوق . امروزه، اط عات و آگاهید1. ص. 1۳۸۳یسردارآبادی. 
شهروندی  سیاسی جامعه و جهان برای ایفای نقش  سائم  شهروندی، رویدادها و م

صه شارکت در عر ست؛ بنابراین، و م ضروری ا سیار  سی و اجتماعی ب سیا های 
، عناصييری ضييروری برای دموکراسييی و آگاهی، تربیت سييیاسييی و آموزش مدنی
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دهنده پایندگی، پویایی و های مسييتقم، نشيياناند. مطبوعات و رسييانهشييهروندی
سی را با اند. برخی جامعهنیرومندی جامعه مدنی شناسان، س مت و پویایی دموکرا

ستق ل نظام سته میا سانههای ارتباطی در جامعه مدنی مرتبم و همب ها در دانند. ر
ای سيييیاسيييی دموکراتیک، قلمرو اط عات و افکار عمومی را شيييکم و هنظام

دهند. در این نوع های انتقادی و دموکراتیک را در سطح گسترده بازتاب میدیدگاه
سانهنظام سی، ر سیا سترتهای جمعی، کوتاههای  ها برای ترین معیارترین و در د

ها د. در این نوع نظامتوان قضاوت کراند؛ زیرا بدون اط عات صحیح نمیقضاوت
ها و رشد فکری رابطه مستقیم وجود دارد بین عرضه اط عات واقعی توسم رسانه

 .د۸۸. ص. 1۳۹۸حسنوند.  &زاده. یسردارنیا. امینی

 مفاهیم اصييلی وها، مشييارکت سييیاسييی در ابعاد مختلف آن و نقش رسييانه
تر آنها و فهم کار گرفته شده در این پژوهش است که برای بررسی دقیقحسات به 

شده دو رویکرد را براسات دو نظریه ها و مفاهیم اشارهچگونگی تاثیرگذاری رسانه
دهیم تا بتوانیم آنها را به های جمعی مورد بررسيييی قرار میمهم مربوط به رسيييانه

 یم:طور دقیق در پرتو این دو مقایسه و شناسایی کن

نه. 1-2 تاثیر محدود و غیرمستتتقیر رستتا داده از نظریه رویکرد اول:  ها؛ استتت

 استحکام

ستحکام سانهکند پیامبیان می 2یا تأثیر محدود 1نظریه ا های جمعی های ارتباطی در ر
ستند، به بیان دقیق ستند تر پیامتأثیر زیادی ندارد و دارای تأثیر حداقلی ه ها قادر نی

 د1۳۹۰کرمانی. یاحمدزادهوجود آورند که تغییرات بنیادی در عقاید و رفتار افراد به
ر بر ای اد تغییرات رفتاری نیسيييت. بلکه بر تاثیرگذاری بر .نظریه اسيييتحکام ناظ

های معرفتی ها را بازسازی زمینهاط عات و معرفت تکیه دارد. در واقع نقش رسانه
.مدل د۸۵. ص. 1۳۸۹یرزاقی. های جدید داند، نه ساختن نگرشو نگرشی افراد می

د، 1۳۸۸حدود را کلبر به طور کامم بررسی کرده است. به نقم از مهرداد یتاثیرات م
پنخ موضيييوع را تعمیم  های همگانی،با توجه به اثرات رسيييانه او در این کتاب،

                                                                                                                                 

1. Reinforcement Theory 

۲. Limited Effect Theory 
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های همگانی، به طور معمول شرط الزم .رسانه1ترین آن عبارتند از:دهد که مهممی
روند، بلکه آنها تنها از طریق و کافی برای تاثیرگذاری بر مخاطب به شيييمار نمی

عمم .۲و توانند دارای تاثیر باشند.کنند، میسایر عوامم، که نقش واسطه را بازی می
ها تنها به صورت یک عامم شوند که رسانهعوامم واسطه چنان است که سبب می

 کننده در فرایند تاثیرگذاری عمم کنند و نه به عنوان تنها عامم تاثیرگذار. اینکمک
 ،کند شييامم بعضييی فرایندهای انتخابیای که کلبر بدان اشيياره میعوامم واسييطه

شيييود. چنین هن ارهای گروهی، افکار رهبری و نظایر آنها میفرایندهای گروهی، 
سانه قانون »بدان کند، های همگانی میموضعی  را که داللت بر محدودبودن تاثیر ر

 .د1۶1. ص. 1۳۸۸یمهرداد. گویند نیو می 1«حداقم اثر

سانه 2-2 ستقیر ر شکل دادن اولویترویکرد دوم: تاثیر م ها؛ ها بر مخاطبان و 

 سازیاستداده از نظریه برجسته

سانه، تاکید می2سازینظریه برجسته شناخت و نگرش مردم و تعیین کند که ر ها بر 
گذارند و برخی موضيييوعات و ذهنی آنان از طریق انتخاب تاثیر می هایاولویت

ها معنا که رسانهسازد. بدینرویدادها را در قالب خبر و گوارش خبری برجسته می
ها و رویدادها، بر آگاهی و اط عات مردم تأثیر ساختن بعضی از موضوعبا برجسته

توانند فکر کنند، ولی می« چگونه»توانند تعیین کنند که مردم گذارند. اگرچه نمیمی
ها این است که سازی رسانهفکر کنند. منظور از برجسته« درباره چه»تعیین کنند که 

سری از مسائم و موضوعات ها، این قدرت را دارند که توجه مردم را به یکرسانه
یسييولیوان. معین معطوف سييازند و برخی مسييائم و موضييوعات را نادیده بگیرند 

. هم نین الزارسييفلد و همکاران د۲۶. ص. 1۳۸۵فیسييک.  &هارتلی. سيياندرز. 
بردند های استراتژیک نام میسازید به عنوان قدرت موضوعاز آن یبرجسته د1۹۴۴ی

 .د۳۸۸. ص. 1۳۸۵کوایم. یمک
دادن به برخی موضييوعات، بر کردن و برتریها با بورگدر این نظریه، رسييانه

گذارند. مخاطب در این نظریه فعال اسيييت اما مسيييهولیت انتخاب مردم تاثیر می
                                                                                                                                 

1. The law of minimal consequences. 

۲. Agenda-setting Theory 
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 .د۹۲. ص. 1۳۸۹یرزاقی.  ها به عهده دارنددهی به افکار عمومی را رسانهجهت

 . روش تحقیق3

نامه ان ام شده روش تحقیق حاضر با رویکرد کمّی و روش پیمایش و ابوار پرسش
ای از دانش ویان تهران را انتخاب و مورد جامعه نمونه است. برای بررسی موضوع،
تعمیم به جامعه دانشيي ویی کشييور باشييد؛ با هدف اینکه مطالعه قرار دادیم که قابم

تاثیرگذار در انتخابات را از محم آن مورد ت ویه و تحلیم  های مهم ویکی از گروه
 قرار دهیم.

جامعه آماری پژوهش حاضيير، دانشيي ویان دانشييگاه ع مه طباطبایی تهران 
ستند که تعداد آنها برابر با  ستفاده از فرمول کوکران و  ۱۲۳۰۰ه ست که با ا نفر ا

سب ح م نمونه به تعداد گیری طبقهشیوه نمونه شد.  ۳۸۰ بندی متنا نفر برآورد 
ندازه بار ابوارهای ا بار سيييازهبرای برآورد اعت ای ابوارها در گیری نخسيييت از اعت

های نظری استفاده شد و ثانیاً برای اعتبار صوری، شده مشابه و پایهتحقیقات ان ام
نامه شده توسم افراد متخرص مورد بررسی قرار گرفت و پرسشسواالت طراحی

ای از عبارات مبهم و نامأنوت تهیه شييد. برای و اصيي ح پارهنهایی، پس از حذف 
سش شد. برای سن ش میوان قابلیت اعتماد پر سبه  نامه، مقدار آلفای کرونباخ محا
ست آمد. برای ت ویه و تحلیم دادهبه ۷/۰ متغیرهای تحقیق میوان آلفا بیش از  ها د

 استفاده شد. Spssافوار از نرم

 کار تجزیه  و تحلیل سازو. 1-3

شدن ارتباط بین متغیرهای مستقم و وابسته به منظور شناسایی رابطه برای مشخص
سانه ستفاده از هریک از ر شارکت بین ا شان بر نوع م های داخلی و خارجی و تاثیر

تر، برای فهم سیاسی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به طور دقیق
گیرند و در این می گی آن بین دو متغیر، از این مقدار بهرهمیوان همبستگی و چگون

به  هد بود،  یک متغیر خوا بت  یک و مث که بین منفی  قدار  مک این م با ک تحقیق 
 تحلیم ارتباط بین متغیرها و مفاهیم پرداخته شده است.

شارکت  سته م ستقم بر متغیر واب هم نین با تحلیم رگرسیون تاثیر متغیرهای م
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س سی در پا گویان مورد مطالعه قرار گرفت، هدف از اجرای این تحلیم درو خسیا
سانه سوال چه متغیرهایی در عوامم تاثیرگذار از طرف ر سخ به  شارکت و پا ها بر م

ستفاده از رسانه ها بر مشارکت سیاسی موثر است، بوده. در واقع این نوع تحلیم، ا
سته یکه در این ا ستد به فهم اینکه چگونه مقدار متغیر واب سی ا سیا شارکت  با  م

هد کرد، قم تغییر خوا که در این کمک می تغییر هرکدام از متغیرهای مسيييت ند  ک
سانه ضوع ر ستقم در مو شت متغیر م شارکت مورد پژوهش ه سته م ها و متغیر واب

 سن ش قرار گیرند.

 فرایند انجام تحقیق .2-3

ست که یافته سخ ۵۸ /۵ های پژوهش بیانگر آن ا صد از پا  ۵/۴۱ یان مرد وگودر
 ۲۲گویان م رد ودرصد پاسخ ۷۸درصد نیو زن هستند. از نظر وضعیت تأهم نیو، 
سخ سنی، پا ستند. از لحاظ  صد نیو متاهم ه سال قرار  ۴۷تا  ۱۸گویان در بازه در

سنی آنها نیو  ریلی،  ۲۳دارند و میانگین  ست. هم نین از لحاظ مقطع تح سال ا
سخ ۶۶ صد پا سی و گویان در مقطع کاردر شد و  ۳۴شنا صد نیو در مقطع ار در

رادی ستند. از لحاظ پایگاه اقت سخ ۳۳ اجتماعی نیو،  -دکتری ه صد پا گویان در
رادی سم و ۴۱اجتماعی پایین،  -دارای پایگاه اقت صد متو صد نیو دارای  ۲۶در در

 پایگاه باال هستند.

 های پژوهش. یافته4

مشارکت سیاسی گویان از پاسخ دهند در عین حال کهنشان می ۱ های جدولیافته
سخ در میان گویه۶۵/۱ پایینی برخوردارند یمیانگین متعارف سبت میوان پا های د، ن

که، گویه برابر نیست. به طوری مشارکت سیاسی دهنده این بعد از مختلف تشکیم
شترین میانگین و گویه « ددادن رأیی انتخابات در شرکت» ستن»بی  گروه یک به پیو

 ترین میانگین را به خود اختراص داده است.پایین ،«سیاسی
 

 مشارکت سیاسی متعارفهای بُعد ها در گویهوضعیت پراکندگی پاسخ. 1جدول 

 هرگز مششنک  سیشسی متعشنف هشی بُع گوی 
)یکی  کم

 دو بشن(
  ش ح ودی
 )دو س  بشن(

)چر ین  تیشد
 بشن(

 میشن ین
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مشارکت سیاسی گویان از دهند در عین حال که پاسخنشان می ۲ های جدولیافته

د، نسييبت میوان پاسييخ در میان ۲۲/۱ پایینی برخوردارند یمیانگین کم اعتراضييی
برابر نیسييت. به مشييارکت سييیاسييی دهنده این بعد از های مختلف تشييکیمگویه
شترین «اعتراض دلیم به انتخابات درد ندادنرأیی نکردنشرکت»که گویه طوری ، بی

سی واقعه یک در حضور»میانگین و گویه  شیده خشونت به که سیا  ترین، پایین«ک
 میانگین را به خود اختراص داده است.

 اعتراضیمشارکت سیاسی های بُعد ها در گویهوضعیت پراکندگی پاسخ .2جدول 

شان می ۳ های جدولیافته سیاسی گویان از دهد در عین حال که پاسخن مشارکت 
د، نسيييبت میوان پاسيييخ در میان ۴۰/۱ پایینی برخوردارند یمیانگین مدرنپسيييت
برابر نیسييت. به مشييارکت سييیاسييی دهنده این بعد از های مختلف تشييکیمگویه

 ۶۲/1 ۷/۳۲ ۴/1۵ ۳۵ ۹/1۶ دادن(ارک  دن انتخشبش  )نأی

 ۴۷/1 ۲/۲۲ ۸/۲۴ ۳/۲۳ ۷/۲۰ هشی سیشسیدی ن و اری ن برنشم 
 ۳۷/1 1/۲۰ ۹/۲۴ ۲/۲۸ ۹/۲۶ هشهش و خ رگزانیهشی سیشسی نوتنشم خوان ن بخش

 ۲ ۲هشی نسمی )مثل نوت  ارک  دن ناهپیمشیی
 بهمن(

1/۴1 ۲/۲۴ ۹/1۵ ۸/1۸ 1/11 

 ۰۳/1 ۵/1۶ ۲/1۳ ۸/۲۸ ۵/۴1 کردن دن موند سیشس صز  
 ۸۶/۰ ۵/11 1۳ ۲۵ ۵/۵۰ هشی سیشسیارک  دن جلسش  و سخررانی

ارک  دن یک م موع  یش نهشد مشون ی )مشنر  
 ان من دانش ویی، اونای صرفی دانش ش  و...(

۲/۵۴ ۵/۲۶ 1۳ ۴/۶ ۷۳/۰ 

 ۰۷/۰ ۳/۹ 1/1۰ ۲/۲۳ ۴/۵۷ هشی سیشسیارک  دن نشس  
 ۴۳/۰ ۷/۳ ۳/۵ ۷/۲۰ ۲/۷۰ کشن ی اکشن داو ل شن  دن ستشد انتخشبش ی یک 
 ۳۷/۰ ۹/۳ ۵/۵ ۴/1۰ ۸۳/۸۰ پیوستن ب  یک گرو  سیشسی

     ۶۵/1میشن ین=       ۷۴/۰انزراف استشن اند=        

 هرگز مششنک  سیشسی اعتراضیهشی بُع  گوی 
 کم

 )یکی دو بشن(
  ش ح ودی
 )دو س  بشن(

 تیشد
 )چر ین بشن(

 میشن ین

 ۶۲/۰ ۹/۱۰ ۴/۸ ۲/11 ۵/۹۶ نکردن دن انتخشبش  ب  دلیل اعتراضارک 

 ۴۸/۰ ۵/۳ ۶/۷ ۸/۲۳ ۱/۶۵ امضشی  ومشن یش نشم  اعتراضی
 ۴۶/۰ ۹/۷ ۵ ۶/1۳ ۶/۷۳ نأی سفی  یش بش ل دادن ب  دلیل اعتراض

 ۳۶/۰ ۴/۴ ۱/۴ ۵/۱۷ ۷۴ هشارک  دن اعتصشبش  یش  زصن
 ۲۸/۰ ۸/1 ۳/۵ ۱/۱۰ ۸/۸۲ هشی غیرقشنونیارک  دن  ظشهرا  یش ناهپیمشیی

 ۲۶/۰ ۵/۲ ۶/۵ ۴/۶ ۵/۸۵ یش بیشنی  بش مزتوای سیشسی  وتیع اعالمی 
 /۱ حضون دن یک واقع  سیشسی ک  ب  خشون  کشی  

۸۳ 
۱/1۱ ۸/۳ ۲ ۵۲/۰ 

     ۲۲/۱ میشن ین=             ۵۲/۰انزراف استشن اند=       
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های های سييیاسييی شييبکهها، صييفحات یا کانالعضييویت در گروه»که گویه طوری
شترین میانگین و گویه «اجتماعی م ازی س»، بی شتن مقاله با محتوای  سی در نو یا
 ترین میانگین را به خود اختراص داده است.پایین« فضای م ازی

 

 مدرنمشارکت سیاسی پستهای بُعد ها در گویهوضعیت پراکندگی پاسخ .3جدول 

 
ست آمده در  ۴ اط عات جدول سطح معناداری به د ست که با توجه به  بیانگر آن ا

 آزمون همبستگی پیرسون، بین سن و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد.
 

 رابطه بین سن و مشارکت سیاسی . آزمون4جدول 

 سطح معرشدانی مق ان هم ست ی پیرسون متغیرهش
 ۱۴۶/۰ ۰۸/۰ سن و مششنک  سیشسی

سی برحسب جنس و  ۵اط عات جدول  سیا شارکت  ست که میوان م شانگر آن ا ن
شتر از  سی مردان بی سیا شارکت  ست. به طوری که میانگین م تحری ت متفاوت ا

سی شنا ش ویان کار سی دان سیا شارکت  شتر از زنان و میانگین م شد و دکتری بی ار
سخ سی پا سیا شارکت  ست. اما میوان م سی ا شنا ش ویان کار سب دان گویان برح

 اهم تفاوت معناداری با هم ندارند.وضعیت ت
 

 تاهل و تحصیالت وضع جنس، برحسب سیاسی مشارکت نیانگیتفاوت م آزمون. 5جدول 

 t sig میشن ین  شهل وضع

 ۵۱/۰ تن
۱/۶ ۰۰۰/۰ 

 ۷۶/۰ مرد

 ۳۴۶/۰ ۷۲/۰ ۶۸/۰ م رد

 هرگز م ننمششنک  سیشسی پس هشی بُع  گوی 
)یکی دو  کم

 بشن(
  ش ح ودی
 )دو س  بشن(

 تیشد
 )چر ین بشن(

 میشن ین

هشی سیشسی هش، صفزش  یش کشنشلگرو عضوی  دن 
 هشی اجتمشعی م شتیا ک 

۸/۵۹ ۶/1۷ ۷/۱۲ ۹/۹ ۷۳/۰ 

 ۶۷/۰ ۵/۸ ۳/1۳ ۸/1۶ ۵/۶1 هشی سیشسی دن فضشی م شتیکشمر  گذااتن تیر پس 
 ۶۳/۰ ۶/۷ ۴/۹ ۶/۲۰ ۴/۶۲ ارک  دن یک بزث سیشسی دن فضشی م شتی

 ۳۷/۰ ۳/۵ ۴ ۸/1۲ ۸/۷۷ نواتن مقشل  بش مزتوای سیشسی دن فضشی م شتی
    ۴۰/1 میشن ین=             ۸۲/۰انزراف استشن اند=        
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 ۶۴/۰ متشهل

 ۶۶/۰ کشنارشسی
۵۰/۴ ۰۰۰/۰ 

 ۹۰/۰ انا  و بشال رکشنارشسی

 
 -پایگاه اقترادی برحسب سیاسی نتایخ آزمون تفاوت واریانس مشارکت ۶جدول 

شان می شان میاجتماعی را ن دهد که تفاوت معناداری بین دهد. نتایخ این جدول ن
شارکت نیانگیم سی م رادی برحسب سیا سخ -پایگاه اقت گویان وجود اجتماعی پا

و بعد از آن  (۷۸/۰باال یسييیاسييی، میانگین افراد طبقه  دارد. در متغیر مشييارکت
د ۵۳/۰د بیشيييتر از میانگین افراد طبقه پایین ی۶۴/۰میانگین افراد طبقه متوسيييم ی

سطح  ست. با توجه به معناداربودن این تفاوت در  توان این تفاوت را می ۰۰۲/۰ ا
 به جامعه آماری دانش ویان تعمیم داد.

 

 اجتماعی -ایگاه اقتصادیپبرحسب  سیاسی مشارکت نیانگیآزمون تفاوت م. 6جدول 

 F sig میشن ین اجتمشعی -پشی ش  اقتصشدی
 ۵۳/۰ پشیین

 ۶۴/۰ متوسط ۰۰۲/۰ ۴۵/۳
 ۷۸/۰ بشال

 

سون متغیرهای ۷ جدول ستگی پیر سته  ضریب همب ستقم و واب شان م تحقیق را ن
های این جدول، متغیر بعد مشييارکت سييیاسييی متعارف با دهد. با توجه به یافتهمی

 هدفمند و غیرهدفمند داخلی، اسييتفاده رسييانه محتوای کردنتلقی متغیرهای واقعی
سانه از ستفاده داخلی و میوان ر سانه از ا ستقیم و معنادار دارد. به  ر داخلی رابطه م

هدفمند و  داخلی، اسييتفاده رسييانه محتوای کردنتلقی این معنا که با افوایش واقعی
سانه از غیرهدفمند ستفاده میوانداخلی و  ر سانه از ا سی  ر سیا شارکت  داخلی، م

یابد. هم نین متغیر مشارکت سیاسی متعارف با متعارف در دانش ویان افوایش می
ستفاده ستفاده رسانه از هدفمند متغیرهای ا خارجی  رسانه از غیرهدفمند خارجی، ا

ا که با معنخارجی رابطه معکوت و معناداری دارد. بدین رسيانه از اسيتفاده و میوان
ستفاده سانه از هدفمند افوایش متغیرهای ا ستفاده ر سانه از غیرهدفمند خارجی، ا  ر

ستفاده خارجی و میوان سانه از ا سی متعارف کاهش  ر سیا شارکت  خارجی میوان م
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 یابد.می
ستفاده ضی با متغیرهای ا سی اعترا سیا شارکت  سانه از غیرهدفمند متغیر م  ر

ستفاده داخلی و میوان سانه از ا داخلی رابطه معکوت و معنادار دارد. به این معنا  ر
داخلی،  رسانه از استفاده داخلی و میوان رسانه از غیرهدفمند که با افوایش استفاده

یابد. هم نین متغیر مشارکت مشارکت سیاسی اعتراضی در دانش ویان کاهش می
ضی با متغیرهای واقعی سی اعترا سانه محتوای کردنتلقی سیا ستفادهخارجی،  ر  ا

خارجی رابطه مثبت و  رسييانه از غیرهدفمند خارجی و اسييتفاده رسييانه از هدفمند
 رسيييانه محتوای کردنتلقی معنا که با افوایش متغیرهای واقعیمعنادار دارد. بدین
خارجی  رسانه از غیرهدفمند خارجی و استفاده رسانه از هدفمند خارجی، استفاده

 یابد.یش میمیوان مشارکت سیاسی اعتراضی افوا
مدرن با های این جدول، متغیر مشيييارکت سيييیاسيييی پسيييتبا توجه به یافته
ستفاده سانه از هدفمند متغیرهای ا ستفاده داخلی و میوان ر سانه از ا داخلی رابطه  ر

ستفاده سانه از هدفمند معکوت و معنادار دارد. به این معنا که با افوایش ا داخلی  ر
ستفاده و میوان سانه از ا ست ر سی پ سیا شارکت  ش ویان داخلی، م مدرن در دان

 مدرن با متغیرهای واقعییابد. هم نین متغیر مشييارکت سييیاسييی پسييتکاهش می
خارجی و میوان  رسييانه از هدفمند خارجی، اسييتفاده رسييانه محتوای کردن تلقی

معنا که با افوایش خارجی رابطه مثبت و معنادار دارد. بدین رسيييانه از اسيييتفاده
 رسييانه از هدفمند خارجی، اسييتفاده رسييانه محتوای کردنتلقی ای و واقعیمتغیره

ستفاده سانه از خارجی و میوان ا ست ر سی پ سیا شارکت  مدرن خارجی میوان م
 یابد.افوایش می

سی با متغیرهای واقعی سیا شارکت  سانه محتوای کردنتلقی متغیر م داخلی،  ر
ستفاده سانه از هدفمند ا ستفا داخلی و میوان ر سانه از دها ستقیم و  ر داخلی رابطه م

داخلی،  رسيييانه محتوای کردنتلقی معنادار دارد. به این معنا که با افوایش واقعی
داخلی، مشارکت سیاسی  رسانه از استفاده داخلی و میوان رسانه از هدفمند استفاده

 استفادهیابد. هم نین متغیر مشارکت سیاسی با متغیرهای در دانش ویان افوایش می
 از استفاده خارجی و میوان رسانه از غیرهدفمند خارجی، استفاده رسانه از هدفمند
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معنا که با افوایش متغیرهای خارجی رابطه معکوت و معنادار دارد. بدین رسيييانه
ستفاده سانه از هدفمند ا ستفاده ر سانه از غیرهدفمند خارجی، ا  خارجی و میوان ر
 یابد.مشارکت سیاسی کاهش میخارجی میوان  رسانه از استفاده

 همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و وابسته آزمون .7ول جد

 متغیرهشی وابست                      
 متغیرهشی مستقل                         

مششنک  سیشسی 
 متعشنف

مششنک  سیشسی 
 اعتراضی

مششنک  سیشسی 
 م ننپس 

مششنک  
 سیشسی

 ۱۴/۰ ** ۰۲/۰ ۰۶/۰ ۴۰/۰ ** مزتوای نسشن  داخلی کردنواقعی  لقی

 ۲۳/۰ ** -۲۴/۰ ** ۰۴/۰ ۵۳/۰ ** استفشد  ه فمر  ات نسشن  داخلی

 ۰۵/۰ ۰۸/۰ ۱۳/۰ ** ۱۰/۰ ** استفشد  غیره فمر  ات نسشن  داخلی

 ۱۸/۰ ** -۲۲/۰ ** -۱۴/۰ ** ۲۸/۰ ** میزان استفشد  ات نسشن  داخلی

 ۰۷/۰ ۱۲/۰ ** ۱۲/۰ ** -۰۷/۰ مزتوای نسشن  خشنجی کردنواقعی  لقی

 -۴۳/۰ ** ۳۷/۰ ** ۲۴/۰ ** -۳۷/۰ ** استفشد  ه فمر  ات نسشن  خشنجی

 -۱۴/۰ ** ۰۶/۰ ۲۸/۰ ** -۲۳/۰ ** استفشد  غیره فمر  ات نسشن  خشنجی

 -۱۳/۰ ** ۱۹/۰ ** ۰۷/۰ -۱۲/۰ ** میزان استفشد  ات نسشن  خشنجی

 دار استمتنی ۰ /۰۱  دار است      **ضریب همبستگی در سحح متنی ۰۵/۰  *ضریب همبستگی در سحح  

 

ها بر مشارکت سیاسی با این تحلیم به سواالت چه متغیرهایی در استفاده از رسانه
موثر است؟ و هریک از ابعاد مشارکت سیاسی دانش ویان در این انتخابات با کدام 

 های داخلی و خارجی مرتبم است؟ پاسخ داده شد.رسانههدف استفاده از 

 مشييارکتوابسييته  ریبر متغ تاثیر متغیرهای مسييتقم یونیرگرسيي میتحل ۸ جدول 
دهد دهد. نتایخ مندرج در جدول نشييان میرا نشييان می انیگودر پاسييخ سييیاسييی

درصد محاسبه شده که گویای این مطلب است  ۵۵د معادل Rهمبستگی چندگانه ی
شش سانه محتوای کردنتلقی متغیر واقعی که  ستفاده ر سانه از هدفمند داخلی، ا  ر

خارجی،  رسانه از هدفمند داخلی، متغیرهای استفاده رسانه از استفاده داخلی، میوان
ستفاده سانه از غیرهدفمند ا ستفاده خارجی و میوان ر سانه از ا خارجی  به طور  ر
سی ارتباط دار۵۵همومان  سیا شارکت  صد با م ضریب تعیین یدر  ۳۰ د نیو R2ند. 

ست. به این معنی که حدود  شده ا سبه  شارکت  ۳۰درصد محا درصد از تغییرات م
 هدفمند داخلی، استفاده رسانه محتوای کردنتلقی سیاسی توسم شش متغیر واقعی

 رسانه از هدفمند داخلی، متغیرهای استفاده رسانه از استفاده داخلی، میوان رسانه از
خارجی  رسييانه از اسييتفاده خارجی و میوان رسييانه از هدفبی اسييتفادهخارجی، 
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های متغیر مشارکت سیاسی به ترتیب کنندهبینیترین پیششود. قویتوضیح داده می
 از هدفمند د، اسييتفاده-۴۰/۰ خارجی یبتا= رسييانه از هدفمند متغیرهای اسييتفاده

سانه ستفاده د، میوان۲۴/۰ داخلی یبتا= ر سانه از ا  د، میوان-۲۳/۰ ارجی یبتا=خ ر
 داخلی یبتا= رسانه محتوای کردنتلقی د، واقعی۲۲/۰داخلی یبتا=  رسانه از استفاده

 د هستند. -۱۲/۰ خارجی یبتا= رسانه از غیرهدفمند د و استفاده۲۰/۰
 

 . آزمون رگرسیون برای تبیین تاثیر متغیرهای مستقل بر مشارکت سیاسی۸ جدول

 متغیر مستقل
متغیر 
 وابست 

B t R 2 R F sig 

کردن مزتوای واقعی  لقی
 نسشن  داخلی

مششنک  
 سیشسی

**۲۰/۰ 
۰۱/۲ 

 ۵۵/۰   ۳۰/۰ ۷۰/1۸ ۰۰۱/۰ 

استفشد  ه فمر  ات نسشن  
 ۲۴/۰**  داخلی

۱۵/۲ 

استفشد  غیره فمر  ات نسشن  
 داخلی

۰۳/۰ 
۴۵/۰ 

 ۰۹/۲ ۲۲/۰**  میزان استفشد  ات نسشن  داخلی
کردن مزتوای واقعی  لقی

 نسشن  خشنجی
۰۵/۰- 

۵۰/۰
- 

استفشد  ه فمر  ات نسشن  
 -۴۰/۰** خشنجی

۴۴/۳

- 
استفشد  غیره فمر  ات نسشن  

 -۱۲/۰** خشنجی
۹۸/۱

- 
میزان استفشد  ات نسشن  

 -۲۳/۰** خشنجی
۱۲/۲

- 

 

داخلی و خارجی بر مشارکت سیاسی  هایاین تحلیم نیو به سوال هریک از رسانه
 دانش ویان چگونه تاثیرگذار بوده؟ پاسخ داده است.

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه. 5

های داخلی و خارجی بر مشيييارکت هدف پژوهش حاضييير، مطالعه تاثیر رسيييانه
ست جمهوری  ش ویان در انتخابات ریا ست. با توجه به تاثیرگذاری و  ۱۴۰۰دان ا

های سييیاسييی و اجتماعی، توجه به مسيياله مشييارکت الیتنقش دانشيي ویان در فع
 اهمیت اساسی دارد. 
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صم از آزمونیافته شارکت های حا سن و م شان داد که بین  ستنباطی ن های ا
ش ویان رابطه معنی سی دان ست  tداری وجود دارد. نتایخ آزمون سیا حاکی از این ا

ریلی و پایگاه  ش ویان، مقطع تح سب جنس دان سی برح سیا شارکت  که میوان م
رادی و اجتماعی تفاوت معنی ضعیت تاهم تفاوت اقت سب و داری دارد ولی برح

تایخ پژوهش ظاهر یمعنی د همسيييویی دارد ولی ۲۰۱۶داری ندارد. این یافته با ن
های این پژوهش بود که نشيييان تهد برخ ف یاف۱۳۹۶های پژوهش نادری ییافته
رادی و اجتماعی تفاوت معنیمی سب پایگاه اقت سی برح سیا شارکت  داری داد م

 ندارد. 
توان هایی که عنوان شييد، میشييده از نظریه بندی ارائه دادهبا توجه به دسييته
سته سانهگفت نظریه برج ستحکام در مورد تاثیر ر سه با نظریه ا ها بر سازی در مقای

توانند در میوان ها میتنها رسانه ت سیاسی بیشتر قابم ردیابی است؛ یعنی نهمشارک
انتخاب ابعاد و انواع مشييارکت  ها،مشييارکت سييیاسييی اثر بگذارند بلکه اولویت

 توانند شکم دهند.سیاسی را نیو می
های دانشيي ویانی که در این دوره از انتخابات به صييورت هدفمند از رسييانه

کردند، میوان مشيييارکت کمتری نیو داشيييتند و این موضيييوع خارجی اسيييتفاده 
ها، اولویت رفتاری مخاطبان را شده در این رسانهبررسی است که محتوای ارائهقابم

مشييارکتی که توسييم این تاثیر محتوای منفی و عدمشييکم داده اسييت. افراد تحت
سانه سهله درها تبلیغ میر ها از تحلیم داده شده، این رفتار را انتخاب کردند. این م

ست، همانمیانگین گونه شخص ا سی نیو م سیا شارکت  طور که در های مختلف م
ندادند در انتخابات به دلیم نکردن یرأیشييرکت»ها آمده اسييت: گویه تحلیم یافته
های بُعد ها در گویه، بیشييترین میانگین را در وضييعیت پراکندگی پاسييخ«اعتراض

شته  ضی دا سی اعترا سیا شارکت  ضوعی بوده که توسيم م ست. این همان مو ا
 اند.های خارجی برجسته شدهرسانه

تر با توجه به نتایخ آزمون همبسيييتگی، زمانی که دانشييي ویان از به بیان دقیق
های داخلی اسيييتفاده کنند و محتوای آنها را واقعی ببندارند و به یک معنا، رسيييانه

ته باشند، میوان مشارکت سیاسی آنها های داخلی داشای به رسانهیافتهاعتماد تعمیم
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ها و کردن فعالیتو بالطبع شييرکت در انتخابات و پیگیری اخبار سييیاسييی و دنبال
دار آنها یابد ولی زمانی که مرجع صيي حیترویدادهای سييیاسييی آنها افوایش می

باور و اعتماد بدانند، میوان مشارکت  های خارجی باشد و محتوای آن را قابمرسانه
دهد با انتخاب یک رسييانه یداخلی یا یابد. این نشييان میسييی آنها کاهش میسييیا

گیرد و اولویت به عنوان منبع مورداعتماد، مسيييیر تاثیرگذاری شيييکم می خارجید
کننده و پرداخت آن به عنوان رسيييانه در برهه زمانی انتخابات به اولویت مريييرف

ها ه اشيياره شييد، رسييانهطور کشييود. پس همانرفتار در بحث مشييارکت تبدیم می
 جا کنند. ها را جابهتوانند اولویتمی

 ها به شکم ساده آن عبارتند از:شده و اولویتموارد برجسته
 اولویت رسانه داخلی: شرکت در انتخابات

 نکردن در انتخابات اولویت رسانه خارجی: شرکت
ینه هایی که در این زمبا بررسيييی روندهای انتخاباتی در کشيييور و پژوهش

های توان اسييتنباط کرد که مواقعی که رسييانهصييورت گرفته اسييت، به سييادگی می
های سيييیاسيييی قرار گرفته، من ر به خارجی موردوثوق مردم در اخبار و فعالیت

های لرنر در توان از یافتهکاهش مشارکت سیاسی شده است. در تبیین این یافته می
طات در مشييارکت سييیاسييی تاکید های خود اسييتفاده کرد که بر نقش ارتباپژوهش

جمعی و میوان کرده و بر این باور بود که بین وجود و اسيييتفاده از وسيييایم ارتباط
 مشارکت سیاسی شهروندان، رابطه وثیقی وجود دارد.

مشاهده است؛ با ها قابمسازی رسانهدر بخش دوم تحلیم نیو موضوع برجسته
سیون، پیش سکنندهبینیتحلیم رگر شارکت  شان های م ست که ن شخص ا سی م یا

دادن به اعتماد و سبس تعیین ای در شکمهایی که نهادهای رسانهدهد با فعالیتمی
توانند در وهله اول دانش ویان را به استفاده و مررف دهند، میها ان ام میاولویت

ها تشيييویق کنند و در مرحله دوم به راحتی بر رفتار مخاطبان و هدفمند از رسيييانه
 بر میوان مشارکت آنها تاثیر بگذارند.نهایتا 

 سازی هم مشخص است،طور که در ساز و کار نظریه برجستههمان در واقع،
ها با میوان پوشييش یک موضييوع در ابتدا و بعد ای اد تناسييب محتوا با نیاز رسييانه
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مخاطب و در نهایت با پوشييش مثبت یا منفی از آن موضييوع که این ا مشييارکت 
کنند و این موضييوع با توجه به شييیوه را برای افراد مشييخص می هااسييت، اولویت

تر است چرا که بررسی عمیقهای داخلی و خارجی به صورت جداگانه قابمرسانه
کردن یک موضوع و حتی کلماتی که برای توصیف آن به ها برای قالبیشیوه رسانه

 برند، بسیار موثر است.کار می
های مهم مشييارکت سييیاسييی نیو، نتایخ تحلیم کنندهبینیبرای رسييیدن به پیش

شان داد که سی  ۳۰رگرسیونی این پژوهش ن سیا درصد از تغییرات متغیر مشارکت 
کردن محتوای رسييانه داخلی، اسييتفاده هدفمند از به واسييطه متغیرهای واقعی،تلقی

سانه  ستفاده هدفمند از ر سانه داخلی، متغیرهای ا ستفاده از ر سانه داخلی، میوان ا ر
سانه خارجی خا ستفاده از ر سانه خارجی و میوان ا ستفاده غیرهدفمند از ر رجی، ا

 شود. تبیین می
های متغیر مشييارکت سييیاسييی به ترتیب کنندهبینیترین پیشقویهم نین، 

سانه  ستفاده هدفمند از ر سانه خارجی، ا ستفاده هدفمند از ر عبارتند از: متغیرهای ا
ارجی و میوان استفاده از رسانه داخلی هستند. این داخلی، میوان استفاده از رسانه خ

 دهد،بررسييی در واقع اهمیت مرييرف رسييانه را در بین دانشيي ویان نشييان می
ش ویان به دنبال برطرف سانهدان ستفاده از ر صی، به ا آورند ها رومیکردن نیاز خا

میت ای حائواهبنابراین درو این نیازها در مرييرف رسييانه ]بعد اسييتفاده هدفمند[
ست، همان ستها شد در نظریه برج شاره  سانهطور که ا ها، در پوشش یک سازی؛ ر

ها را در موضوع به دنبال ای اد تناسب محتوا با نیاز مخاطب هستند تا تغییر اولویت
ای اسيياسييی در تبیین تاثیرگذاری رفتار و ذهن آنان شييکم دهند و این به نظر نکته

 ها بر مشارکت سیاسی است. رسانه

 هاصادیق راهبردی مشارکت سیاسی و استداده از رسانهم

های خارجی: موضوعی است که در این زمینه مطرح و استفاده هدفمند از رسانه -
سمت کاربران به ویژه  ضی از نیازها از  شدن بع ست چرا که تامین ن سی ا قابم برر

سانه ستفاده از ر ش ویان در ا سانهدان ررف ر سمت م های های داخلی آنها را به 
سوق داده و حال می شرکت آنها در انتخابات موثر خارجی  سهله در  بینیم که این م
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شان می بوده ضوع خألهایی را ن ست. این مو سانها های داخلی در حال دهد که ر
ند  یازم تامم و ن بم  قا که  قاطع حسيييات در خود دارند  به ویژه در م حاضييير و 

 سازی هستند.بهینه

به عنوان منبع: اعتماد در این انتخاب  یا خارجیدانتخاب یک رسانه یداخلی  -
سانه سیر تاثیرگذاری ر ست. در فرایند و م سی ا ضوعی قابم برر شارکت مو ها بر م

سازی توجه ویژه  ضوع اعتماد ش ویان باید به مو سی و انتخابات از طرف دان سیا
سیر، این موضوع، شت چرا که در این م سانه دا شکم داده و هدف مررف ر ای را 

 ای که در بحث انتخابات خواهد داشت.ه دنبال آن تاثیرگذاریب

های داخلی و نیازهای شيييده در رسيييانهای اد تناسيييب محتواهای ارائه -
دانش ویان به عنوان بخش مهمی از جمعیت کشور در انتخابات ریاست جمهوری: 

 هایبررسی و مطالعه این مسهله به صورت موثر از این حیث مهم است که در فرم
شور، برخی نیازها می سی و اجتماعی ک سیا سات  سته ح توانند تغییر کنند یا برج

شييوند و هریک بعد خاصييی از مشييارکت را شييکم خواهند داد، چرا که نیازها در 
 بایست نمود پیدا کنند. ای میمحتواهای رسانه

 پیشنهادات علمی ت پژوهشی .1-5

شنهدر م موع باتوجه به یافته سانه های این پژوهش، پی ستر مطالعه ر اداتی در دو ب
 شود:و مخاطب بیان می

سانه د1 سن ش بهتر تاثیر ر سانه: به منظور  ست قبم از آنکه پیامد ر ها؛ بهتر ا
سانه سرمایه اجتماعی نهادی ر شود، خود  سی قرار تاثیرات آن مطالعه  ها مورد برر
عاد آن می به اب با توجه  که در این صيييورت و  باعث توان عواملگیرد چرا  که  ی 

سرمایه اجتماعی اثرگذاری بر مخاطب می سی کرد. ابعاد  شود را به طور دقیق برر
ضریب  تعهدات، اعتماد، هن ارها،مانند:  هویت و هر متغیر مهم تاثیرگذاری که در 

ای بر مخاطبانش دارای اهمیت است، قابم بررسی و مطالعه نفوذ یک سازمان رسانه
 است.

ثال، گذاری متغیر واقعی تلقیبا تو به طور م تاثیر به  کردن محتوای جه 
شييود که های داخلی در میوان مشييرکت سييیاسييی دانشيي ویان پیشيينهاد میرسييانه
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سم سانههای الزم برای جلبمکانی سم مخاطبان اعتماد به محتوای ر های داخلی تو
سانه شود تا این ر سی  ص حیتبرر ش ویان ها به مثابه مرجع خبری  دار برای دان

 م کنند. عم
تواند متفاوت باشد و با ای میاز طرف دیگر، این عوامم در هر سازمان رسانه

ها می عه آن تار مطال ها در اثرگذاری بر رف به کارکردهای آن بالطبع  به الگوها و  توان 
صييداو »شييود: سييرمایه اجتماعی نهادی مخاطب رسييید. به عنوان مثال پیشيينهاد می

سانهسازمانو دیگر « سیبیبی»، «سیما شود تا های ر شکافانه مطالعه  ای مهم، مو
تر از مکانیوم اثرگذاری هرکدام بر جامعه مشييخص و برای هریک ترييویری دقیق
 بینی و اندیشیده شود.راهکاری پیش

سانه د مخاطب:۲ ش ویان از ر ها به عنوان بخش شناخت نحوه اثرپذیری دان
یسييت متغیرهای پیشييینی اثرگذار و بامهمی از جامعه مهم اسييت. در این مسييیر می

شيييود برای این موضيييوع نحوه تاثیر آنها را بر مخاطبان شيييناخت. پیشييينهاد می
های کیفی بیشتری صورت گیرد تا مخاطبان به صورت عمیق مورد مطالعه پژوهش

سانه ساز و کار منطقی  ها،ها و تعیین اولویتقرار گرفته و در فرایند اثرپذیری از ر
توانند به ها یکیفید میها مشييخص شييود. این دسييته از پژوهشو احسيياسييی آن
 تر از رفتار من ر شوند. تر و در نهایت ترسیم الگوی دقیقشناخت عمیق

 های اجتماعی متفاوت و اقشيييار مختلف جامعه،هم نین با تحقیق بر گروه
. شييودتری از وضييعیت کارکردی رسييانه و اثرات آن بر افراد ان ام میتحلیم دقیق

شد که  با ها میهای جامعه از رسانهنحوه اثرپذیری هریک از گروه تواند متفاوت با
های کاربردی و عملیاتی حمشيييان راهها رسيييید و برایتوان به آنمطالعه آن می
 پیشنهاد داد. 



 

 

 خذآمنابع و م
 .تهران: انتشارات چاپار .بازاندیشی در فرهنگ و رسانه. )1۳۹۰(. ر ،کرمانیاحمدزاده
اجتماعی  -ها و مشييارکت سييیاسييی. بررسييی عوامم موثر بر آگاهی) 1۳۸۸.(باصييری، ا

 ,دفاعی زنان و خانواده سال پن م -فرهنگیفرلنامه  .های نیروهای مسلحخانواده
 .۷۰-۸1صص  ,1۵شماره 

واکاوی میوان تأثیرگذاری شييبکه های  .د1۳۹۸ی1۳۹۸ . م ،لکوی & ,.ا ،اع ازی ؛ع ،بیژن
 اجتماعی بر
سی سیا شارکت  سال مطالعه م سیه در  نامه پژوهش .۲۰1۰-۲۰۲۰های موردی: ایران و رو

 .علوم سیاسی سال چهاردهم شماره چهار

ها در مشييارکت سييیاسييی و د. نقش رسييانه1۳۹۹حسييینی، ت. ی &زارعی، غ؛ ناظمی، ا؛ 
ای در مدیریت افکار عمومی یمقایسه مشارکت های رسانهچگونگی کاربرد تکنیک

نامه تاریخ، سیاست و رسانه، سال سوم، شماره سیاسی در ایران و غربد. پژوهش
 .1۲۵-1۴۷دوم، صص 

 .تهران: نشر آسیم .ای ارتباطات اجتماعیهنظریه). 1۳۸۹ . (ا ،رزاقی

سه1۳۸۳سردارآبادی، خ. ا. ی سی مقای سانهد. برر های نوین های جمعی، فناوریای تاثیر ر
فردی بر اط عات سييیاسييی دانشيي ویان. ارتباطی ييييي اط عاتی و ارتباطات میان

 .1-۸نامه دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرت، صص پایان
یا، خ. ا؛ امینی های جدید با د. تأثیر رسيييانه1۳۹۸حسييينوند، م. ی &زاده، ت؛ سيييردارن

سطه ش ویان مطالعه موردی: وا سی دان سیا شارکت  گری متغیرهای اجتماعی بر م
 . ۸۸ص ، م له جامعه شناسی کاربردیدانش ویان دانشگاه شیراز. 

اهیم کلیدی ارتباطات، د. مف1۳۸۵فیسييک، ج. ی &سييولیوان، ت؛ هارتلی، ج؛ سيياندرز، د؛ 
 نو.زاده. تهران: نشر فرمترجمه میرحسن رئیس

های اجتماعی و رسانه . د1۳۹۵. یجواد ،صادقی و ابوذر ،نژادقاسمی ؛علیرضا ،نژادعبداللهی
سی در سیا شارکت  ستفاده از فیس انتخابات م ستاگرام و رابطه ا بوو، تلگرام و این

ش ویان در انتخابات سیاسی دان سفند  مشارکت  سانه 1۳۹۴هفتم ا های محا تات ر
 .نوین سال دوم
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شریفی ،قادرزاده سن & ,.ف ،ا  سی و عوامم مرتبم با  . د1۳۹۶. یا ،خانیح سیا شارکت  م
 آن: مطالعه پیمایشی 

ستان شگاه کرد ش ویان دان سعه اجتماعی .دان رلنامه مطالعات تو فرهنگی دوره هفتم -ف
 .۹۳-1۲۹صص  ,شماره چهار

 

تهران: دفتر  .جمعی، ترجمه پرویو اج لیدرآمدی بر نظریه ارتباطد. 1۳۸۵ی .د ،کوایممک
 .هامطالعات و توسعه رسانه

 .تهران: نشر فاران .جمعیای بر نظریات و مفاهیم ارتباطمقدمه  د.1۳۸۸ی .ه ،مهرداد
های بررسييی آثار شييبکه د1۳۹۶ . ی رضيياعلی ،محسيينی ؛طهمورث ،شييیری ا؛زهر ،نورانی

 بر مشارکتاجتماعی 

 ،مطالعات میان فرهنگی .شييهروندان تهرانی با مداخله سييرمایه فرهنگی و اعتماد اجتماعی
 .شماره سی و دو ،سال دوازدهم
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