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محتوای سیاسی بررسی رابطه میان استفاده از 

و مشارکت سیاسی  های داخلی و خارجی سایت وب

 همدان( وندان)مطالعه موردی شهرانتخاباتی 

 
 حسین رضایی

 پورثابت یشهال کاظم

 چکیده
هاخلتی و    بتا   فارستی هتا    ستات   وب محفتوا  سیاستی  بررسی رابطه بین استفااه  ا    ،موضوع مقاله حاضر

. روش پتووه  هر اتتن تحقیتز ا  نتوع پییاتشتی بتوه  و بترا         است  و مشارک  سیاسی انفخاباتی  خارجی
است . بترا  ستنپ  پاتتاتی ابتزار پتووه ، ا         شد  اسفااه ها  موره نیا  ا  ابزار پرسشنامه  ور  هاه آ جیع
 است    شهر هیتدا   سال به باال 18مار  تحقیز نیز شامل تیامی افراه آد. جامعه شلاا  کرونباخ اسفااه  آ

ناتر و شتیو     400انتد. حپتن نیونته     شتهر ستنون  هاشتفه    اتتن ( هر 1390که هر  ما  تحقیز )خرهاهمتا ،  
نفاتج اتن پووه  هرخصوص میتانیین مشتارک  سیاستی    ا  بوه  اس .  ا  چندمرحله گیر  هن خوشه نیونه

وراها  اسالمی شتهر( نشتا    جیهور ، مپلس شورا  اسالمی، مپلس خبرگا  رهبر  و ش انفخاباتی )رتاس 
هیچنین بررستی   مفوسطی قرار هاره. نسبفاًهر سطح ( 4ا   93/1مشارک  با میانیین ) ههد که اتن نوع ا  می

( به گوتته  4ا   47/2ههد که بیشفرتن میانیین با ) خصوص مشارک  سیاسی انفخاباتی نشا  میرها ه میانیین
کته بتاالتر ا  ستطح مفوستا قترار هاشتفه و ا  وضتعی          جیهور  اخفصتاص هاره  شرک  هر انفخابات رتاس 

ههتد کته بتین استفااه  ا       نفاتج پووه  با اسفااه  ا  ضرتب هیبستفیی نشتا  متی   . اس مطلوبی برخورهار 
خارجی با میزا  مشارک  سیاسی انفخابتاتی رابطته مناتی وجتوه       با  فارسیها   سات  محفوا  سیاسی وب

ها  فارسی خارجی، مشارک  سیاسی انفخابتاتی   سات  میزا  اسفااه  ا  وب هاره، به اتن صورت که با افزات 
بتین میتزا  استفااه  ا      ههنتد  آ  است  کته    تابد. هیچنین نفاتج حاصتل ا  اتتن پتووه  نشتا      کاه  می
ا  معنتاهار وجتوه    رابطته  هاخلی و مشارک  سیاستی انفخابتاتی    با  فارسیها   سات  وبها  سیاسی  تحلیل
ههد کته   یو  خطی چند مفغیر ، مفغیرها  مسفقل با مفغیر مشارک  سیاسی انفخاباتی نشا  میرگرس نداره.

اعفیتاه بته   ثیرگتاار  بتر مفغیتر وابستفه مشتارک  سیاستی انفخابتاتی ا  ستو  مفغیتر )         أبیشفرتن میتزا  ت 
 .اس  29/0مفغیر ماکور برابر  اسفاندارهشد ( بوه  و ضرتب هاخلی  با  یفارسها   سات  وب

 گان کلیدیواژ
 نهاه  فضا  مپا   اتنفرن ، مشارک  سیاسی انفخاباتی، اعفیاه

                                                                                                                                                       
 بررسی مسائل اجفیاعی اترا ، باشیا  پووهشیرا  جوا  و نخبیا ، هانشتیا  آ اه استالمی،    شناسی هکفر  جامعه

 Email: Rezaii.hossein@yahoo.com                                           ئول()نوتسند  مس واحد تهرا  مرکز

  هانشیار گرو  علوم اجفیاعی هانشیا  تهرا                                 Skazemipour@gmail.com Email: 

 24/5/95 تارتخ پاترش:     18/12/94 تارتخ ارسال: 
 255-286 / صص 1395/ پاییز  80فصلنامه راهبرد / سال بیست و پنجم / شماره 
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 جستارگشایی
 له مشتارک  ئسیاستی مست   هتر ناتام   ترتن موضوعات هر شک تنی ا  اساسی بی ،حاضر عصر هر

1سیاسی
 حضور مواره  چو  به توا  ها  آ  می ترتن نیوه که ا  عینی اس شهروندا  آ  ناام  

 ،اشار  کره. هر هنیتا  امترو    ها  سیاسی و ... ، عضوت  هر تشنلفخاباتو مشارک  هر عرصه ان

الیللی را مشارک  مترهم هر   بین  ملی و چه هر عرصه ها چه هر سطح حرک  ناام اساس و جه 

کنتد. تتا جتاتی کته هرچته میتزا  اتتن         عرصه سیاس  و حیات سیاسی آ  ناام مشتخ  متی  

هولت  برآمتد  ا  آ     تبع بهقدرت سیاسی آ  ناام و  مشارک  افزات  تابد به هنبال آ  اعفبار و

ا  عاتین بترا  رستید  بته اهتدا        کته اتتن ختوه پشتفوانه     تاففه  ت افزاالیللی  هر عرصه بین

 توستعه  ا  اهتدا   تنی سا ه. یا میهرا برا  ناام سیاسی و هولفیرها  آ  ناام م شد  بینی ی پ

 .اس  سیاسی هر  ندگی اجفیاعی ها  گرو  و رقاب  سیاسی گسفرش مشارک 

تابتد   افتزات   مترهم  سیاسی میزا  مشارک  باتد توسعه سیاسی به نیل برا  که نیس  شنی

توسعه،  ها  هرحال ترتن کیبوه هر کشور مهن 2هانفینیفو  ساموئلبه نار  (.7-17 :1369)مور، 

له ئمست  (.9 :1375 سیاسی اس  )هتانفینیفو ،  کیبوه مشارک  ها  اقفصاه ، یتعالو  بر نارسا

کته هر کنتار    1357اسالمی ستال   پس ا  انقالب خصوص بهسیاسی هر جامعه اترا  و  مشارک 

نتوتنی   و با اتن اقدام جامعه اترا  به مرحله جیهورت  نیز گنپانید  شد بوه ، واژ  شعار اسالمی

عناصتر و  ی و بررس گوناگو  حائز اهیی  و توجه بوه  ا  جهات ،خوه گام نهاه 3ا  حیات سیاسی

اتتن   .است  بررسی  هرخورمرهم( بی  ا  گاشفه  آحاه بر آ  )مشارک  سیاسی ثیرگاارأعوامل ت

حیات سیاسی کشور شاخ  بسیار مهیی  ا  آ  رو  اس  که مشارک  گسفره  مرهم هر عرصه

کته جامعته اتترا  نیتز ا       شوها  سو  مرهم تلقی می 4سیاسی برا  ار تابی میزا  پاترش ناام

 جاتیتا  و  مفعتده   (1)اصتول قانو  اساسی جیهور  اسالمی اترا  هر  .یس ن مسفثناقاعد  اتن 

 )علیختانی،  سیاسی آنا  را بته رستیی  شتناخفه است      مشارک و  اهیی  مرهم را مفاکر شد 

جیهتور  تالشتی بترا  حتل      حنومت  »گوتتد:   می نیز 5کرتکگونه که  . هیا (45-42 :1377

شتیره  مشتارک     ها  گوناگو  با مپتا   تنثر ا  را  مصالحه گرو اساسی تطبیز نان با  مسئله

 ؛(156 :1378 )کرتتک،  «آمیز هول  توسا هیه آنهاست   آنها هر حنوم  تا انفخاب رقاب  هیه

مترهم آ  را میستر    ا ، شتناخ  رففتار سیاستی    مطالعه مشارک  سیاسی هر هر جامعه تنبنابرا
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سیاستی   میتزا  مشتارک    ،یتاعی گونتاگو   کته هر بستفرها  اجف   دکنت  سا ه و مشخ  می می

 .پاتره تغییر می و شراتطی ثیر چه عواملتأ شهروندا  چیونه و تح 

کنند  هر هر ناتام   ها  مشارک  افراه و عناصر شرک  ها و شیو  ، را  مر ها و حدوه مشارک 

هتا    تستفی و هنپتار   ، ار شتی، محیطتی، تپربته    سیاسی مبفنی بر شراتا فرهنیی، اعفقتاه  

هتا    شنل ننفه مشفرک هر هیه .(44 :1377جفیاعی مرهم و آ  ناام سیاسی اس  )فیرحی، ا

تیاتل آنا  نستب  بته انپتام فعالیت  و      سیاسی و مند  افراه به مسائل سیاسی، عالقه مشارک 

 ها ناشی ا  آگاهی طبقتاتی   عن مارکسیس  تیاتل به مند  و  خوا  اتن عالقه ؛عیل سیاسی اس 

تتا بته اعفقتاه    افتراه ارتبتای تابتد     پتاتر   به فرهنگ و جامعه 6ورباو  آلیوندبه نار خوا   باشد و

 آلیونتد و وربتا   .(43 :71369،باشتد )باتتامور   شتناخفی  روا هتا    روانشناسا  مبفنی بتر وتوگتی  

ا  هر حال وقوع هسیاسی هر سراسر ج کنند که اگر تک انقالب ( با لحنی مشابه بیا  می1963)

و نخبیا  سیاسی که معفقتد بته اتتن هتد       چیز  جز اناپار مشارک  نیس  باشد، آ  انقالب

 (.196 :1386 8،وتلگث و ا)میلبر ناهرند ،نباشند

ها  ارتباطی بین حنوم ، کانال عنوا  بهها  جیعی با توجه به اهیی  رسانه جا  ا .آر.لی

ه  مپراهاتی است  کته   آور ها  اساسی ارتبای، فراهنتنی ا  وتوگی»نوتسد:  مدترا  و مرهم می

هتا  فعاالنته را ا  حنومت  بته مترهم و      ها، عقاتد و مشتارک  کارجرتا  مداوم اطالعات، هسفور

 (.92 :1383ستاروخانی،  ) «کنتد  مین متی أعنس و نیز میا  اهارات مخفلف فعاالنه حنومفی تبر

استی،  هتا و ابتزار سیاستی مهیتی بترا  شتناخ  و آگتاهی سی       کانال 9،ارتباطیها  نوتن  رسانه

و اجفیتاعی هستفند.    10هتا  سیاستی  شهروندا ، نیروها و گرو  یهه جه هوشیارسا  ، فهن و 

تیتامی جوامتع    جتتدر بهها  نوتن، با بره جهانی به را  اففاه ،  که توسا رسانه سیالب اطالعاتی

 ,Norris)ل سیاسی و اجفیاعی هرگیتر خواهتد ستاخ    ئکند و آنا  را هر مسا را هر خوه غرق می

.2001: 7) 

توانند با تاسیرها  نیتاهتن   ها کنشیر اس  که می فضا  آ اه اتنفرنفی، محل حضور میلیو 

بحث آ اه هر موره موضوعات گوناگو  بپرها نتد و   وبه کن  فره  و جیعی مفقابل  هر اتنفرن 

گزتنشتی و بتدو  هاشتفن     صورت بهها  اتنفرنفی  ، ا  اطالعات و اخبار موجوه هر سات ت هرنها

، استفااه  کننتد   انتد  ستوته  تتک عیتدتاً   -که بترخال  اتنفرنت    -ها  هتیر ها  رسانه حدوهت م
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 12ماساهیرو تامتاموتو و  11کوشین جییز ماتیو مطالعه که توسا تک طبز (.96 :1379)جاللی، 

 ظهتور  اثتر  هر حتدوه   تتا  13آنالتتن  سیاستی  رففار رشد» منفشرشد  2010سال  نوامبر هر که

 بته نقتل ا    ،2010، تامتاموتو  و )کوشتین  «است   ا  تسهیل شد  چندرسانهتعاملی و  ها  پاتیا 

 (.172 :1392کرتیی، 

تترتن آنهاست ،    که وستیع  ها  سیاسیوتو  ناام به ،ها  اجفیاعی گیر  ساخفار شنل اصوالً

سوته تا هوسوتیی فراتند ارتباطتات هر هترم    گیر  ا  ناام ارتباطی مینن نیس . تک بدو  بهر 

هر واقتع،   .ه ترتیب با اتپاه و فعالی  حنوم  آمرانه تا هموکراتیک تناستب تتام هاره  قدرت نیز ب

خصتوص   هها و بت  ، فیلن، راهتو و تلوتزتو ، ماهوار  )کفاب، رو نامه یجیع ارتبای ها   ورافنرواج 

ها  هور ا  هن و ناشناس را فتراهن   اتنفرن ( امنا  اتپاه هوت  و اتدئولوژ  مشفرک بین انسا 

(. 232 :1381قتتائن،    را عیلتی ستاخفه است  )منفاتر     هتا  متتدر    و ستاخفارمند  ملت   هکتر 

سیاستی   شد  یاجفیاعوتو   به ،شد  یاجفیاعطور گسفره  تک عامل مهن   ها  هییانی به رسانه

توجه هارند، بلنه به هرجتات   مسئلهبه اتن  تنها نه ،ها ا  هر نوع و شنل شوند. حنوم  هانسفه می

(. سه نتوع  116 :1381 14،کنند )راش ها اسفااه  می هاتشا  ا  رسانه انفقال هتدگا مفااوت برا  

کنتین کته عبارتنتد ا  شتناخ       مالحاه می هتدگا  آتزنشفاهرا ا   یجیع ارتبایمحفوا  وساتل 

، فنی )آمو ش و ارائه اطالعات( و انسانی )هر جه  حاظ هنپارها  اجفیتاعی(   عیومی )اخبار(

ی و هستفور  اتتن   تتابنتد. محفتوا  انشتا     ندگی سیاسی و اجفیاعی پیوند می که تیامی آنها با

 :1370ها  فرهنیی مفااوت مؤثر اس  )کا نو،  بی  ا  هیه هر جه  جاب مفقابل گرو  تلوسا

322-321.) 

میتزا  اعفیتاه  است  کته      ،ا  کنتار آ  گاشت    یستاهگ  بته یار مهیی که نباتد سموضوع ب

هرچقتدر بته    کته   طتور  به ؛هارند ابرا  می یجیع ارتبایها   رسانه نهاه شهروندا  تک جامعه به

میزا   تبع به هاشفه باشند،ها بیشفر باورمند بوه  و اعفیاه بیشفر   محفوا  مندرج هر اتن رسانه

 نتتوا  گات  کته اتت     می مشارک  سیاسی خصوص هر .خواهد تاف هن افزات   هاتر  آناثیرپأت

   مشتارک  هتا  رصهعهرچه بیشفر شهروندا  جامعه هر انواع  باعث افزات  میزا  حضور اعفیاه

ترتن مسائلی که جوامع امترو  بتا آ  مواجته     تنی ا  اساسی شوه. می یانفخابات ها  رقاب  خاصه

مسئله اعفیاه اجفیاعی بوه  و به عبارتی اعفیاه اجفیاعی تنی ا  ابعاه مهن  ندگی بشر را  ،اس 

  اه ، گی امرو تن بدو  اعفیاه اجفیاعی مینن نیس  )عبتاس ا  که  ند گونه ههد، به تشنیل می
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بخشی ا  اعفیتاه اجفیتاعی بتوه  و     ،اعفیاه نهاه  اعفیاه به نهاهها  اجفیاعی تا (.268 :1384

نهتاه   اعفیتاه بته   و اطیینا  افراه نسب  به عیلنره نهاههتا )ا جیلته   ینیب خوشعبارت اس  ا  

هتا  اجفیتاعی است     هر فضتا  مپتا   آ ( و گترو     وهموج  ها سراچهرسانه اتنفرن  و انواع 

 سا وکار تک منزلۀ اعفیاه، به گروهی، ها کن  و تعامالت بسفر (. هر1388پور و هینارا ،  )علی

 هر را مهیتی  نق  خوه، روانشناسی و اقفصاه  سیاسی، اجفیاعی، مفعده کارکرهها  با اجفیاعی

توا  احساس فره نستب  بته چیزهتا  موجتوه هر     میکند. اعفیاه اجفیاعی را  می اتاا  مینه اتن

 . (Putnam, 2000: 80)ها  موجوه هر جامعته است   جامعه هانس  که مبین ار تابی فره ا  پدتد 

رففار جیعی، اتپاهکنند  فضا  اجفیتاعی مبفنتی بتر مشتارک  و مشتوق       کنند  یلتسهاعفیاه 

است .   شتد   ارائته عده و گتا  مفاتاوتی   ا  اعفیاه تعارتف مف .توجه به منافع و عالتز جیعی اس 

امیتد بته هستفیابی بته نفتاتج متوره       »ا   وجوه هو عنصر پاته ،فتتنوع و تااوت اتن تعار باوجوه

 تنرههتا  روهر هیته   اس  کته تقرتبتاً   وجه مشفرکی «اتنا به صداق  طر  مفقابل»و « اراانف

اعفبار، صداق  و  هباور  قو  ب ااعفیاه ر 15التا اند.  شد  ظطور صرتح تا ضینی ملحو تعرتای به

مثل محفوا  سیاسی منتدرج هر  ) ار  مطیئن و اتنا به اهعا تا اظهارنار هتیرا اه، انفاتوا  افر

پتور و   بته نقتل ا  علتی   ، 2002التتا ،  ) (هاند بدو  آ مو  آ  می ها  مخفلف اتنفرنفی سات  وب

 (.1388هینارا ، 

ندتشه سیاسی شتهروندا  جامعته کته هیتا      بر ا یجیع ارتبایثیرگاار  وساتل أچیونیی ت

آ ، افتراه   موجب بهتند مسفیر تاهگیر  که افر»عبارت اس  ا :  پاتر  سیاسی نام هاره و جامعه

هتا    با ناام سیاسی ا  طرتز کسب اطالعات و تپربیات آشنا شد  و به وظاتف، حقتوق و نقت   

 17،اتستفارها  16،هتا  تنتد ار ش افربرند و هر اتتن   وتو  وظاتف سیاسی هر جامعه پی می خوت ، به

ل سیاستی ا  نستلی بته نستل هتیتر انفقتال       ئمسا ا جیله 20ورسوم آهابو  19اعفقاهات 18،نهاهها

پاتر  شهروندا  ا  اتتن وستاتل کته هر    رثیأطور چیونیی ت و هیین (207 :1369)قوام، تابد  می

جوامتع تبلتور    ها  حیات سیاسی الب مشارک  سیاسی شهروندا  تا عدم حضور آنا  هر عرصهق

ترتن مستائل هر حتو   مشتارک  سیاستی      مهن ا جیلهها  اتن اثرگاار  سا وکارتابد و نیز  می

و وتو  به آ  را آشنار ساخفه و اهیی  پرهاخفن به  ا پی  ی بشوه که لزوم توجه  محسوب می
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 تجتتدر  هبت  اتنفرنت ،  ماننتد  جدتتد  ارتباطی وساتل گسفرش با امرو   سا ه. آ  را بر ما نیاتا  می

 (.110 :1389آتد )نصیر ،  می به هس  را  اتن ا  مرهم سیاسی آگاهی ا   ا مالحاه قابل بخ 

کشتور اتترا  بتا هاشتفن      اتنفرنت   ،آمتار جهتانی   هر حال حاضر طبز اعالم ستات  رستیی  

کتتاربرا  اتنفرنفتتی  نخستت ناتتر کتتاربر هر میتتا  کشتتورها  خاورمیانتته هر رتبتته  46،800،000

 2/57، ا  سو  سات  ماکور ناوذ اتنفرن  هر اتترا   شد  ارائهآمارها   بر اساساس .  قرارگرففه

ا  کتاربرا    هرصتد  56ثیر قترار هاه  است  و   أت میاله  تح  2014هرصد ا  جیعی  را هر سال 

 با و  مرا .)سات  آمار جهانی اتنفرنت ( ههند  اتنفرنفی هر خاورمیانه را کاربرا  اترانی تشنیل می

 یتت سیاس اهیتت گآ ا  یفراوان بخ  تجردتت هتب ، تتنفرنا دتمانن دتجدت تباطیار ساتلو شگسفر

 بستیار   هنو ما رکشو هر ساتلیو نیچنت  نتت ا رواج هرچند. تدآ می هس  به زتطرت نتتا ا  همرتم

 س ا بدتهی. سفینتتته ا بررکا توسا آ  ا  ه سفااا تپیرتد شگسفر شاهد ماا ،نیس  ه گسفر

اتنفرنتتت  واره فضتتتا   1376هر ستتتال  تابد. می شگسفر رو  رو بتتته ام رکشو هر ندرو تنا که

سات  اخفصاصی  ها  انفخاباتی اترا  شد و هو کاندتدا  اصلی اتن انفخابات برا  خوه وب رقاب 

اتنفرن  ا  بتدو وروه تتا  متا  حاضتر، سته مرحلته و حتو           رففه هن  روکرهند.  هو رسیی اتپا

 و ،ه ناتر  و فلستای  هت مواج ب( ،حو   فنی الف(اس : مشخ  را هر اترا  پش  سر گااشفه 

 .(39-40 :1391)میرمحید ،  مرحله مرهمی و فراگیر  اتنفرن  هر اترا  ج(

بررسی رابطه بین اسفااه  ا  محفوا  فضا  مپا    ،هد  ا  انپام اتن پووه  که تیآنپا ا 

را بتر آ     امحققت  آنچته ، است   شتهر هیتدا    شهروندا  اتنفرن  و مشارک  سیاسی انفخاباتی

 آوره  و رو   د پدتت  مشتاهد   د،نت بنیر 21اجفیتاعی  مستئله عنوا  تک  هاش  تا به اتن پدتد  به

  با  یفارسها  سات  وباسفااه  ا  محفوا  مندرج هر  اسفقبال رو افزو  مرهم شهر هیدا  به

محفوا  به  توا  به اقبال عیومی نسب  برا  نیونه می .اس هاخلی و خارجی به شنلی گسفره  

 .ها اشار  کتره  ا  سو  اتن رسانه محفوا  خبر  مندرج پیییر  و و توجه سیاسی و غیرسیاسی

نیتو ،   هیتدا  )ماننتد:   محلتی  ستات   بته اتپتاه صتدها وب    تتوا   گافار نیز می ز اتنتصدتبرا  

ر و چندتن و چند پاتیا  هتیتر کته ه   پرس، مغرب، نافع، غرب اترا ، کورنگ، روهآور، گرو هیدا 

 گستفرش و نیتز  و ...  رو  و هتا  سیاستی، اخبتار    با مضامین تحلیل (فضا  مپا   فعال هسفند

کته بته    اشتار  کتره  ها(  ن  محلی )کافی ههندگا  تسسرواتنفرن  خانیی و فراگیرشد  اسفااه  

ملیوس و  ا  با شهر هیدا ، کیفر شاهد چنین پدتد  جوار هن ها  هر هتیر شهر  امحقق عقید 

هاست    ا  که ستال  پدتد  باشد. یداکره پکه هر شهر هیدا  گسفرش  تاه   هسفین عاهبا اتن اب

شتهروندا  آ    سیاستی  حیاتی ا   نتدگی  بخ  مهن و و شد  تنهنهاه مدر  و صنعفی جوامع هر
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ضترتب ناتوذ اتنفرنت  هر شتهر      ،ضتر اکه هر حال ح شاتا  ذکر اس  ههد. تشنیل می جوامع را

بته  ) کنند ا  شهروندا  هیدانی ا  اتنفرن  اسفااه  میهزار نار  70 اس  وهرصد  11/86 هیدا 

متدترکل تناتین مقتررات و ارتباطتات راهتتوتی منطقته غترب کشتور و          سیامک نتور  نقل ا  

ا   مستئله . (23/04/94شرک  مخابرات اسفا  هیدا  هر مصاحبه با خبرگزار  مهر:  ترعاملمد

ستفااه  ا  محفتوا  فضتا  مپتا   اتنفرنت  و      بررسی رابطه بتین ا شوه  که هر اتنپا مطرح می

 پرس  اساسی تحقیتز حاضتر اتتن است  کته      ،تیره عبارت به اس . مشارک  سیاسی انفخاباتی

ا  میتا  استفااه  ا     میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی مرهم هیدا  چقدر است   و چته رابطته   

شتهروندا    انفخاباتی مشارک  سیاسیو  )هاخلی و خارجی(  با  یفارس  ها سراچه محفوا  وب

 اس   ثیرگاار  چقدرأمیزا  اتن ت هاره و وجوه موره مطالعه
 از اینترنت و مشارکت سیاسیرابطه استفاده . 1

ها  برقرار  ارتبای بتین رهبترا     ماهی  سیاس  را هگرگو  و شیو  ،ها  ارتباطی ظهور رسانه

تر  هتسی گسفره  ی ا  تک هگراتن تغییرات بخش کهرا هن مفحول ساخفه  جامعهسیاسی و افراه 

و   هتاتی مثتل متاهوار     رستانه (. 261: 1388 22،)نت  و استنات   است   هر ماهی  حیات عیومی

ها، شهروندا  را هر ارتبتای بتا احتزاب و     اتنفرن ، ا  پفانسیل آمو شی باال برخورهارند. اتن رسانه

حنومت  هر برابتر    هتا   و وظاتف شهروند  و مسئولی  مدنی، وقاتع سیاسی، حقوق ها  تشنل

معفقتد است  کته     23،گراستین  .(Barber, 1998: 582) ستا ند  ههند و مطلع می آمو ش می ،مرهم

و  ها  ارتباطی ا  توا  باالتی هر پترورش شتهروند آگتا  بته حقتوق شتهروند  ختوت         فناور 

هرچند هر خارج ا  ناتام   ،جامعه مدنی نیز. دبرخورهارن سیاسیو  به مشارک    مندسا  عالقه

عنتوا  مالتک و گرهاننتد      هتا )بته   بدو  هسفرسی بته رستانه   ،گیره ا  و ارتباطی شنل می رسانه

 گتاار   یاست  ستواند بر فراتند  کنند  محفوا  آ ( نیی ا  تا تولیدکنند  و مصر  سا ما  رسانه

ثیر بیااره. هموکراسی بدو  مشتارک   أههندگا  ت  أها  قدرت تا افنار عیومی ر هرو  سا ما 

به اشنال مخفلف اسفبداه هاخلی تا ستلطه ختارجی    شد  تلتبدهر معرض خطر  ،ها  آگا  توه 

 ،هتا  ارتبتاطی )نشتر    مسفلزم آ اه  ی وب کن ،آ اه  سیاسی و مدنی ،قرار هاره و ا  سو  هتیر

غلب بته معنتا    ا ،ها  انفخاباتی سیاس  هر هموکراسی. (Habermas, 2004) اندتشه و بیا ( اس 

هر چهتاررا  ارتباطتات افقتی و عیتوه       یجیعت  ارتبتای  تلوسااس  که هر آ   باواسطهسیاس  

 .(Habermas, 2004)معطو  به قدرت تیام با تیرا  عرصه سیاسی قرار هاره 
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بررستی رابطته   هر رابطته بتا    شتد   انپاما  میا  مطالعات هاخلی  .پژوهشپیشینه تجربی 

بتوه  اتتن هستفه ا  تحقیقتات      محتدوه میا  اسفااه  ا  اتنفرن  و مشارک  سیاسی و به علت   

 .پرها تن میخارجی نیز به ذکر چهار موره  ها  پووه به ذکر سه موره و ا  میا  تنها  ،)هاخلی(

ا  بتر   مقدمته »( هر پووهشتی بتا عنتوا :    1387) میناوند .داخلی شده انجامهای  پژوهش

ی اتن موضوع پرهاخفه به بررس ،«اتنفرن  و توسعه سیاسی )حو   عیومی هر فضا  ساتبرنفیک(

 24ا  ارتباطات راتانه طی هو ههه اخیر هیوار  با توسعه و تنامل سرتعاس  که با توجه به اتننه 

 ،اتن مواجه بوه  ا  ها  راتانه اتنفرن  و شبنه  ها به هر جها  و گسفرش رو افزو  هسفرسی مل 

انتد کته آتتا     را مطرح کره پرس    شناسی و ارتباطات اتن جامعه سیاسی، پووهشیرا  حو   علوم

  احیا را کراسی را ا  وتواند  مینه توسعه سیاسی و تقوت  هم ا  هر اتنفرن  می ارتباطات راتانه

نوتسندگا   فراهن سا ه  تورگن هابرماس توسا شد  ارائههر چارچوب ماهومی  25حو   عیومی

اه  و آ  را هر بررستی  برخی ا  ابعاه ماهوم حو   عیومی را متوره توجته قترار ه     مخفلف هرتک

ین نت هتا چ  ا  اتتن بررستی   .اند کاربره  بهرابطه اتنفرن  با سیاس  و قدرت و تأثیرات مفقابل آنها 

ا منتد  یالیو  نار  مناسبی اس  ولتی ن  ،اکثر محققا  نار ا حو   عیومی   آتد که ماهوم برمی

ات و مختاطرات کتاربره   گرففن امنانت  نار با شراتا خاص جوامع ضین هر  تا تطبیز تلوتعد جرح

 ا  اس . ارتباطات راتانه

تبیتین رابطته کتاربر  اتنفرنت  و     »عنتوا :   بتا هر تحقیقی  (1388) تیگو حز و هیا لعبدال

، به مطالعه میزا  و کیای  اسفااه  ا  اتنفرن  هر میا  هانشتپوتا   «مشارک  سیاسی هر اترا 

هتا  هتا  تحلیتل هاه   اند. تاففه پرهاخفه هاثیر آ  بر میزا  مشارک  سیاسی آنأهانشیا  تهرا  و ت

نشا  هاه که هرچه میزا  و کیای  اسفااه  ا  اتنفرن  بیشتفر و بتاالتر باشتد، ستطح مشتارک       

تابد. البفه کیای  اسفااه  ا  اتنفرن  سهن  اتنفرن  )هانشپوتا ( نیز افزات  می  سیاسی کاربرا

 تنفرن  هاشفه اس .بیشفر  هر افزات  میزا  مشارک  سیاسی کاربرا  ا

 سطح اتنفرن : بررسی و سیاسی سرماته»( هر پووهشی با عنوا : 1391) عباه و  نواه پیرا 

 ستطح  بررستی  ضتین  تتا اند  تالش کره  ،«آ  ابعاه بر اتنفرن  ا  اسفااه  تأثیر و سیاسی سرماته

 بته  نستب   رشنیت  سیاستی،  مهارت و هان  شامل هچآن ابعاه بر را تأثیر اتنفرن  سیاسی، سرماته

بتر  . کنتد  تبیین ؛اس  سیاسی مشارک  و سیاسی ها  شبنه اعفیاه سیاسی، سیاسی، هنپارها 

 و هانت   ابعتاه  و سرماته سیاسی بر اتنفرن  ا  اسفااه  میزا  ،شد  انپام آمار  ها  تحلیل اساس

 و مثبت   سیاستی، تتأثیر   مشتارک   و سیاستی  هتا   شتبنه  سیاستی،  هنپارها  سیاسی، مهارت
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،  سیاستی  سترماته  هتیر  ا  عدبُ عنوا  به سیاسی اعفیاه بر که اس  حالی هر اتن و هاره ار معناه

 .اس  معناهار و منای تأثیر هارا  

پووهشی با عنوا  اتنفرن  و کسر  ( هر1987) 26آرترتو . خارجی شده انجامهای  پژوهش

ه هموکراسی کیتک کنتد و   تواند ب می فناور هاتی که  هربار  شیو  به بررسیموا نه هموکراتیک 

هاتی اس  که با انفشار اتنفرنت   اس . اتن پووه  ا  نوع بحث پرهاخفه هر حال پیشرف  اس ،

سی را هاره  البفته  اپرها ه که آتا اتنفرن  امنا  کیک به هموکر بر اتن فنر می تأملبه   تاه شد،

هتاتی را بترا    و فرص  کید بر اتن قضیه که اتنفرن  هر حال اتپاه تک فضا  عیومی اس أبا ت

هیته را   ،هولفیرها  و مشارک  سیاستی  ههد تا پاسخیوتی ها  مدنی گسفرش میتقوت  آ اه 

 .افزات  ههد
کته   شتد   انپام« اتنفرن  و مشارک  سیاسی »: ( با عنوا 2004) 27الرسو پووهشی توسا 

ثیر أپتووه  تت   کنتد. اتتن  ههنتد  را بررستی متی     أثیر اسفااه  ا  اتنفرن  بر رو  جیعی  رأت

بررسی کتره کته آتتا استفااه  ا  اتنفرنت  باعتث        صورت تنبداتنفرن  را رو  مشارک  سیاسی 

گوتتد بهبتوه   شوه  طبز اتن تحقیز شواهد  وجوه هاره که می ههند  می  أافزات  جیعی  ر

قیز ها  اتن تحتواند مشارک  را باال ببره. هیه هاه  ها  تو تع اطالعات و ارتباطات میهر روش

بوه. طبز نفاتج اتن تحقیز افراه   آمد  هس  به 2004سال  هر ا  مطالعات انفخابات ملی آمرتنا

  بدهنتد و بتا کتاه  شتنا  بتین      أکه به اتنفرن  هسفرسی هارند، احفیال بیشفر  هاره که ر

 شوه. هول  و مرهم نرخ مشارک  بیشفر می

اتنفرنتت  و رقابتت  »: وا ( هر پووهشتتی بتتا عنتت 2005) 30هورتیتتا و  29کورنالتتد 28،رتنتتی

ثیر اتنفرن  بر میزا  مشارک  سیاسی ا  اواتل ههه آخر أررسی تب، به 2004سال  هر «انفخاباتی

چیتونیی رونتد    پرس پرهاخفند. هر اتن تحقیز به  آمرتنا مفحد  تاالتاهر  قر  بیسفن تاکنو 

ربرا  اخبتار سیاستی   ا  کتا  بستیار  ها  اخیر پاسخ هاه  شد.  رشد اسفااه  ا  اتنفرن  طی سال

 هاه   رأکیک کتره کته بترا      صورت تنبداظهار هاشفند که اتنفرن  هر هاه  اطالعات به آنها 

ثیر اتنفرن  بتر رو  مبتار     أکلی نارشا  هر موره ت صورت بهتصیین بییرند. کاربرا  آمرتناتی 

تعامتل بتا   کته   دکرهنت  ها  مخفلتف استفااه  متی    انفخاباتی مثب  بوه. مرهم ا  اتنفرن  به شیو 

 .اس آنها  ا جیلهها و گافیو با شهروندا  اکاندتد
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اثرات اتنفرن  بر مشارک   »: ووهشی با عنوا   ( هر پ2008) 31کرتسفوفر وترو  ووه  اسفنلی

به حو   مشتارک  سیاستی هر اتنفرنت      ،اس  شد  منفشرمیاله   2008که هر سال « سیاسی

ه  ارتبای میا  اسفااه  ا  اتنفرن  و مشارک  سیاستی  رک پی روشن ووه  هر اند. اتن پ پرهاخفه

وب ارائته   بتر استاس  بوه  اس . اتن پووه  شواهد  را ا  تپربه ستا مانی هولفتی بتا مباحثته     

آ   متوا ات  بته ا  هر وب هربار  انفخابات صورت گرففه و  اتپاه مباحثه  یلهوس بهههد. اتن کار  می

نارات هربار  انفخابات خارج ا  فضا  مپا   هر نار  آور  نیز برا  جیع هاتی یشنهاهپصندوق 

هتا    تعداه نارات را افزات  هاه  و طیف حو   -1اس . نفاتج نشا  هاه که اتنفرن :  شد  گرففه

اتنفرن  هیچنتین طیتف    اسفااه  ا  -2 شد را گسفرش هاه. انفخاباتی را که نارشا  شنید  می

اتنفرنت    -3 ه.کتر تتر   ا اظهارنار نیوهند را نیز وستیع ههندگا  هربار  آنه موضوعاتی را که پاسخ

سیاستتی بتتر هتتن  ه  و صتتداها  جدتتتد  را هر مباحثتتات   هتتا هر شتتبنهارتباطتتات غالتتب را 

هتا  ختاص   کننتدگا  هر کننتاش   مطالعته هقیتز شترک     -4د. کنت  گاار  معرفی متی  سیاس 

 انتد و جدتتداً   یرفعال بوه سیاسی مبفد  و غ ا لحاظهاره که برخی ا  آنها  گیر  بیا  می تصیین

 .اند برا  مشارک  توسا اتنفرن ، هر سیاس ، مشارک  کره  تپاهشد اوسیله موقعی   هب

مفغیرهتا  مفعتده  بترا  تبیتین      کته  تیآنپتا  ا  هر اتتن پتووه    .مبانی نظری تحقیق

 نارتته بدتن معنا که بر پاتته چنتد    ؛اس چارچوب نار  ترکیبی  ،شد  مطرحمشارک  سیاسی 

اعفیتاه اجفیتاعی هر تبیتین مشتارک      هتا :   ها شامل )نارته اتن هسفه ا  نارته د  اس .شبنا 

 (2)(لیپست  نارتته  و  تاهگیر  اجفیاعی ، عیومى حو   مثابه به یجیع ارتبایها  رسانه سیاسی،

بوه  است  کته بترا  تحلیتل رابطته میتا  مشتارک  سیاستی انفخابتاتی و میتزا  استفااه  ا             

 چتوب ناتر    چتار  هاخلی و خارجی موره اسفااه  قرار گرففته است .    با  یفارسها   سات  وب

 جیعتی  ارتبتای هتا    اس  که به مشارک  سیاسی و رسانه هاتی تهنارترکیبی ا   ،حاضر تحقیز

 که آنپاتی ا . وا  اتن نارتات را هر هو بخ  موره بررسی قرار هاهت  می بنابراتنشوند.  مربوی می

ستانه اتنفرنت ( و   ر) یجیعت  ارتبتای ی رابطه بین اسفااه  ا  وساتل بررس هرصدهپووه  هر اتن 

هتا   بنتد   تترتن هستفه   اجیالی به مهتن  صورت بهلاا هر آغا   ،هسفین مشارک  سیاسی انفخاباتی

ثیر أپرهاخفته و ستپس بته تت     جیعتی  ارتبتای هتا    ها  مشارک  سیاسی و نارته پیرامو  نارته

نهاتت  بته    ها  مطرح هر اتتن حتو   پرهاخفته و هر    نارتهو  کید بر اتنفرن أبا تها  سیاسی رسانه

 خواهین پرهاخ . ،ترکیبی اس )چارچوب نار (  نار  پووه  حاضر که چارچوبیسنفز 
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 های مشارکت سیاسی نظریه. 2
ها  گوناگونی پیرامو  مبحث مشارک  سیاسی صورت گرففه اس  که هر اهامته بته    بند  هسفه

 اشار  خواهد شد. شناسی مشارک  سیاسی ا  جامعهه نارته ترتن آنها هر حو   مهن

 نظریه اعتماد اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی. 2-1

کته  هاره به لحتاظ اجفیتاعی    تیدشد تأاعفیاه اجفیاعی هالل  بر انفاارها و تعهدات اکفسابی و 

هارنتد  شتا    ها و نهاهها  مربوی به  ندگی اجفیاعی افراه نسب  بته تندتیر و نسب  به سا ما 

پترها   هربتار  اعفیتاه     پترها ا  مخفلاتی بته بحتث و نارتته      نارتته (. 9 :1380)ا کیا و غاار ،

، گیتدنز ، پوتنتام توا  بته   آنها می ا جیلهاند که ثیر آ  بر مشارک  سیاسی پرهاخفهأاجفیاعی و ت

 ه.کراشار   لوما و   تومنا، اتنیلهارت، کلین

ا  ا  آ  ارائته   هتا  اعفیتاه، تعرتتف ستاه      و وتوگی بنابراتن اگر بخواهین با توجه به عناصر

 تیدشتد  تأها  اکفستابی و   بر آ  هسفه ا  انفاارها و تعهد توا  گا : اعفیاه اجفیاعی ههین، می

هتا و نهاههتا     کند که افراه نسب  بته هتیترا  و نستب  بته ستا ما       اجفیاعی هالل  می ا نار

توا  اعفیاه را هر سه بعد که  بند  کلی می جیع (. هر تک13 :1380اجفیاعی هارند )امیرکافی، 

شناسی هاشفه باشد، بدتن شتنل   ، روانشناسی اجفیاعی و جامعهیشناخف روا خصوصی  بررسی 

 تعرتف کره:
: نیرشی اس  نسب  به خوه و هنیا  پیرامو  که هر مراحل اولیه  ندگی  اعفیاه بنیاهتن -1

 (.14 :1380، )امیرکافیگیره  )شیرخوارگی( انسا  شنل می

: شنل هتیر  ا  اعفیاه اس  که هر روابا چهر  بته چهتر  ختوه را    اعفیاه بین شخصی -2

 ههد. نشا  می

که بتا متا تعامتل هارنتد تتا       گیره یبرما  ا  افراه  را هر  : حو  تاففه ینتعیاعفیاه عام تا  -3

ها به افراه  که با هتن تعامتل   تن تاففه ینتعیبنابراتن اعفیاه ؛ توانند تعامل هاشفه باشند بالقو  می

 (.13 :1380)امیرکافی، شوه  محدوه نیی ،سا ند هارند و روابا چهر  به چهر  برقرار می

 یجمع ارتباطهای  نظریه. 2-2

 هابرماسیورگن  32عمومى حوزه مثابه به یجمع ارتباطهای  رسانه. 2-2-1

فیاعی آ اه، به لحاظ سیاستی  که بر فضاها و فراتندها  ارتباطات اج عیومی ماهومی اس  حو  

کند. فضتا  عیتومی چتارچوبی ماهتومی را بترا  تتک        مسفقل هالل  می حال ینهرعمناسب و 

قترار   باهنکه هر آ ، طرفین گافیو هر شراتطی مساو   کند آل ا  ارتبای فراهن می موقعی  اتد 

و   عیومی فضاتی ح ،بر اتن اساس پرها ند. هارند و هر موره مسائل عیومی به بحث و گافیو می
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شتوه و   عنوا  شتهروندا  آ اه و برابتر بته رستیی  شتناخفه متی       اس  که هر آ  حقوق افراه به

 عیتومی )عرصته   افتراه هر حتو     .(Habermas, 1996: 245) گیتره  جیاعت  سیاستی شتنل متی    

اجفیاعی( ا  طرتز مااهین و اسفدالل و هر شراتطی عار  ا  هرگونته فشتار، اضتطرار تتا اجبتار      

ی )خوهخواسفه( تا بیرونی )قهر ( و بر مبنا  آ اه  و آگاهی تعاملی و هر شراتطی برابر به هرون

عیتومی بته وستاتلی بترا  انفقتال اطالعتات و        حتو    .(Habermas, 1996: 343)د پرها ن بحث می

امترو  ،   .(Habermas, 2004: 350) کنتد، احفیتاج هاره   تأثیرگاار  بر کسی که آ  را هرتاف  متی 

عیتومی ا  حیطته    عیومی هستفند. حتو     حو   تر اتنفرن  رسانه تلوتزتو  و ا  هیه مهن راهتو،

 :Garnham, 2004) است   هستفرس  قابتل اس  و هر اصل برا  هیه  شد  خارجاقفدار گرو  خاصی 

ها  اتاا  نقت  آ  هر   تواند به اتنفرن  و قابلی  نار هابرماس هر موره حو   عیومی می. (358

. ا  رابطه بین حو   عیتومی و نقت  اتنفرنت  هر مشتارک      منطقی پیدا کند حو   عیومی ربا

 تواند به مشارک  سیاستی کیتک کنتد    شوه که گسفرش اتنفرن  می سیاسی چنین مسفااه می

هاتی کته   ها پیام اس ؛ پیام میلیو  کنند  منفقلاتنفرن   (.131 :1388، تیگو حز)عبداللهیا  و 

فرهنیی کاربرا  آ  هر سطح خره و بر ناام فرهنیی و سیاسی هر   ها و هوت  ها، نیرش بر ار ش

، فناور  تنی ا  عوامل تغییر اجفیاعی است  کته ا    جانسو گااره. به نار  سطح کال  تأثیر می

وتو  ا  طرتز خره  ناتام   مخفلف هر هرو  ناام اجفیاعی جوامع مخفلف، به  ارتبای با اجزا را 

شخصیفی افراه هر ستطح فتره  و ناتام سیاستی هر ستطح       فرهنیی، موجب تغییراتی هر ناام

خصوص مطبوعات  هها و حو   عیومی، ب رابطه بین رسانه (.183 :1380 33،شوه )کوهن کال  می

هتا هر    ما  با ظهور حو   عیومی، رشد و رونز  تاه  پیتدا کتره. اتتن رستانه     اولیه هر اروپا، هن

 ،)هابرمتاس کنند  بتر حنومت  متدر  هاشتفند      و ثیر  هگرگأها  انفقاه  ت انداخفن بحث را  به

تتک حتو   عیتومی     هر و انفقتاه  باشتد   -شنل و محفوا  گافیو باتتد عقالنتی  (. 105 :1384

ها   ها بر تنوع و تعداه حو   هییشه تااوت پاتر باشد، تنپارچه که رسید  به وفاق هر آ  امنا 

هاند کته هر آ    عیومی را فضاتی می هابرماس حو   .(McCarthy, 1978: 77) ه عیومی ترجیح هار

کند و مرهم ا  طرتز  و  عقالنی میا  شهروندا  آ اه و برابر( تحقز پیدا میفیخره ارتباطی )گا

 .(Habermas, 1991: 105) کنند ، سرنوش  سیاسی خوه را تعیین میعیومی حو  مشارک  هر 

 34ای نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده. 2-3

هاند که ا  تولد تا هنیام مرگ آنتا  استفقرار    شد  افراه را فراتند  می جفیاعیا 35آلبرت باندورا

)خوه اصالحی( هستفند   36خوهتصحیحی ها هیوار  هر حال تاهگیر  و گونه که انسا  بدتن ،هاره
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تعنتی بتا    ؛گیرنتد  و برا  اتن مناور ا  الیوها  رففار  موجوه و واقعیات اطرا  خوه بهتر  متی  

ا مفتأثر  هت ا  آن عی و اطرافیا  خوت  پیوسفه هر تعامل و ارتبای هستفند و محیا فرهنیی اجفیا

واقعی  آنها  بلندمدت و نامحسوس باشد، ،غیرمسفقین که اتن آثار، هرچند امنا  هاره شوند. می

کنند  عقاتد و رففارهتا  فتره است  تتا      تثبی  کنند  و اتن تأثیرات تا تقوت  اس . اننار یرقابلغ

وستاتل   تنبنتابرا ؛ شتوه  یر عاهات و پتاترش عقاتتد و رففارهتا  جدتتد متی     موجب تغی برعنس،

توانتد  عنصر  ا  محیا فرهنیی و اجفیاعی افراه هر اتتن فراتنتد متی    عنوا  بههن  یجیع ارتبای

 آنپاکته  ا  فرض، اتن طبز .)1986Delfour ,: 212-(218 توجهی هاشفه باشد هرخورسزا و  هنق  ب

 نیتز  را سیاستی  مشتارک   د،کنت  می فراهن را اندک هزتنه با طالعاتا انبو  به هسفرسی اتنفرن 

 فراوانتی  ،هان  کیای  ا  اس  تابعی سیاسی امور هربار  تاهگیر  فرص  .بخشید خواهد بهبوه

 و کیایت   ختوه  استفااه   متوره  هتا   فناور  البفه هسفرس که هر ارتباطاتی فناور  و اطالعات

 هتا   رستانه  نتد نک متی  بیتا   37فیلیتپس و  راتت  . سا ند می مفأثر شدت به را اطالعات به فراوانی

 سیاستی  اطالعتات  ا  بیشفر  میزا  و مفنوع انواع ها، وبالگ و ها سات  وب مانند جدتدتر خبر 

 ماننتد  ستنفی  خبتر   منتابع  بته  نسب  را تر  گراتانه نخبه غیر نیرش و هاه  قرار هسفرس هر را

 بترا   شتهروندا   به هاه  اجا   طرتز ا  ها رسانه اتن باًمفعاق. کنند می فراهن تلوتزتو  و رو نامه

 بهبتوه  و سیاستی  هانت   افتزات   امنتا   هوتفشتا   نستاخفن  آشتنار  و اطالعات تسهین و خلز

پیرنتواه و  نقتل ا   ، به 2005رات  و فیلیپس، )د نکن می فراهن نیز را (سیاسی)ی عیوم مشارک 

 (.9-10 :1391عباه ، 

اندتشه سیاسی شتهروندا  جامعته کته هیتا       بر یجیع ارتبایثیرگاار  وساتل أچیونیی ت

ثیرپاتر  شهروندا  ا  اتن وساتل کته هر  أچیونیی ت طور ینهی و پاتر  سیاسی نام هاره جامعه

ها  حیات سیاسی جوامتع تبلتور    الب مشارک  سیاسی شهروندا  تا عدم حضور آنا  هر عرصهق

ترتن مستائل هر حتو   مشتارک  سیاستی      مهن لها جیا  اتن اثرگاار  سا وکارهنیز  تابد و می

 است . هر  شد  پرهاخفهها  ها  مخفلای به چیونیی اتن اثرگاار  هر نارته شوه که محسوب می

مشتارک  سیاستی انفخابتاتی و میتزا  استفااه  ا        رابطه میتا   پووه  حاضر به هنبال بررسی

 ختارجی  وهاخلتی    بتا   ستی فارهتا    ستات   ها  تحلیل و تااسیر سیاسی منتدرج هر وب  برنامه

تتتوا  هر هتتر ستتطحی ا   هتتا  استتفااه  ا  اتنفرنتت  هر عرصتته سیاستتی را متتی مزتتت . هستتفین

 ،ها  سیاستی، ا  انییتزش اولیته بترا  شترک  هر انفخابتات و هرتافت  اطالعتات         گیر  تصیین

مرحلته  هر ه. کتر مشتاهد    انفختاب سیاستی  ها و تااسیر سیاسی گرففه تا مرحلته نهتاتی    تحلیل
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ها و موضوعات  ها  سیاسی، گزارش ها و طرح ها، اخبار، تحلیل هسفیابی و هرتاف  برنامه ، نخس

 ،گیتره و هر مرحلته بعتد     هر هستفرس عیتوم شتهروندا  قترار متی      یراحف بهسیاسی رو  و ...، 

و با هتر ستطحی    ا  یار آحاه شهروندا  ا  هر قشر و طبقهفهر اخ یر نا کنها  مفنوع و  فرص 

 هیچنیننار با تندتیر و  مشفاقا  و فعاال  سیاسی برا  برقرار  ارتبای و تباهلو ا  تحصیالت 

  جا بهههد تا با اسفااه  ا  اتن امنا   قرار می و کنشیرا  عرصه سیاس  سفیدارا ابا سی تعامل

التب صتدها   قا  فضتاتی کته اتنفرنت  هر     ،ستابز  مداناکار نسب  بهو  ها  سنفی اسفااه  ا  روش

ند. اتن امنا  برا  برقترار   کناسفااه   ،اتپاه کره  اس  مضامین گوناگو  سیاسی سات  با وب

فضتا  اتنفرنت  محقتز     زتیاس بین مرهم و نهاههتا  سیاستی و اجفیتاعی کته تنهتا ا  طرتت      

 .شوه کنند  منا  و  ما  میهثیرات محدوأت حا موجب کاه  چشیییر هزتنه و  ،گرهه می

هتا    ظرفیت    اظهار هاش  که اتنفرن  بتا توجته بته    اوتات نار  باال میامالح بر اساس

بیشتتفر ا  ستتاتر وستتاتل  حتتال ینهرعتتبهفتتر و  ،اتتتی کتته هر ختتوه هارهذهتتا  لاعتتل و وتوگتتیاب

البفه شاتا  ذکر اس  کته هر   تواند به مشارک  سیاسی افراه جامعه کیک کند.جیعی می تبایار

شتهروندا  میتا  صتاحبنارا  اتتن     بر  ن (رسانه اتنفر ا جیله) جیعی ثیر وساتل ارتبایأموره ت

جیعتی را   ا  ا  آنهتا صترفاً نقت  وستاتل ارتبتای     که عد   ا گونه بهنار وجوه نداره،  حو   اتااق

گاارنتد  ثیر متی أرسانی هانسفه و معفقدند که اتن وساتل بیشفر بر اطالعات و آگاهی افراه ت اطالع

هتا  کید هارنتد کته رستانه   أا  هتیر بر اتن ننفه ت  عد ها  آنا  و ها و نیرشتا بر اتسفارها، ار ش

ها  جدتد  را به شتهروندا  جامعته    آمد  اتسفارها  نوتن شد  و ار ش توانند موجب پدتد می

 .اس  تسندگا نوها مدنار  که گرو  هوم ا  اتن هسفه ا  نارته القا نیاتند

وابسته، های مستقل و  ی میان متغیرمدل نظری روابط علّ -1نمودار شماره 

 مشارکت سیاسی انتخاباتی
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محفتوا   بین مشتارک  سیاستی انفخابتاتی و میتزا  استفااه  ا       . 1. وهشهای پژ فرضیه

؛ ه هارهووجهاخلی رابطه مثب    با  یفارسها  سات  ا  سو  وب شد  پخ ها  سیاسی  برنامه

شتد  ا    ها  سیاسی پخ نامهبرمحفوا  بین مشارک  سیاسی انفخاباتی و میزا  اسفااه  ا  . 2

بتین مشتارک  سیاستی    . 3؛ خارجی رابطه معنوس وجتوه هاره   با  یفارس ها  ت سا وبسو  

. 4؛ ه هارهورابطه مثب  وجافراه  تأهلانفخاباتی و مفغیرها  سن، هرآمد، تحصیالت، جنسی  و 

اخلی رابطه مثب  ه  با  یفارسها  سات  بین مشارک  سیاسی انفخاباتی و میزا  اعفیاه به وب

  بتا   یفارست هتا   ستات   بین مشارک  سیاسی انفخاباتی و میزا  اعفیاه به وب. 5و  وجوه هاره

 خارجی رابطه منای وجوه هاره.

تتا بتا    دشت هسفیابی به اهدا  آ  تالش  مناور بههر اتن پووه  و  .پژوهش شناسی روش

اسفااه  ا  فضتا   انفخاباتی و  مشارک  سیاسیرابطه بین بررسی  به 38اسفااه  ا  روش پییات 

شهروندا  جامعه هاخلی و خارجی(   با  یفارسها  سات  وب سیاسی )محفوا  مپا   اتنفرن 

 .اس  فره نیز تحقیز تحلیل واحد و کاربره  پووه  نوعهد  بپرها تن. 

سال شهر هیدا  تشتنیل   18جامعه آمار  اتن پووه  را شهروندا  باال  . جامعه آماری

نفتاتج حاصتل ا     بتر استاس  ستال شتهر هیتدا ،      18 د. جیعی  کل شتهروندا  بتاال   ههنمی

)هرگا  ملی آمار اترا ( کته   اس نار  367835برابر با  1385سال  39مسنن سرشیار  ناوس و

هر اتتن پتووه  میتزا  حپتن     . انتد  بوه     نار هن 184044نار مره و  183791ا  اتن تعداه 

ه  کته  کتر محاستبه   به شرح ذتتل  (383 :1383 پور، رفیع) کوکرا  اسفااه  ا  فرمول نیونه را با

 :هس  آمد هنار ب 400معاهل 

 بوه.  ا چندمرحلها   گیر  هر اتن پووه ، خوشه نیونه شیو  .گیری نمونه روش

 آمتار   افتزار  نترم  ا  هتا  هاه  پرها ش برا  ،حاضر پووه  هر. وتحلیل یهتجز های تکنیك

SPSS استفااه   مقفضتی  نحو به اسفنباطی آمار و توصیای آمار ا  ها هاه  تحلیل و توصیف برا  و 
                                                                                                                                                       
38. Survey 

39. Population and Housing Census 

)احفیال وجوه صا   ،= t 96/1هرصد(  95)ضرتب اطیینا   ،= Nحپن نیونه ، N =جامعه آمار  

)احفیتال   ،= d 05/0اطیینتا (   ه، )هق  احفیالی مطلوب تا نصف فاصتل = p 5/0معین هر نیونه( 

 = q 5/0معینی هر نیونه(  صا  نبوه

 

𝑛 =
𝑡2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
(

𝑡2𝑝𝑞

𝑑2 −1)
  𝑛 =

4×0/5×0/5

0/0025

1+
1

367835
(

4×0/5×0/5

0/0025
−1)

≈ 400 
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 مرکتز  بته  تیاتتل  هتا  شتاخ   شامل توصیای آمار ا  ها هاه  تاسیر و توصیف برا . اس  شد 

 میتانیین  مقاتسته  بترا  . است   شتد   اه اسفا نسبی و مطلز فراوانی ها  تو تع و میانیین مانند

 هتاتی  مؤلاته  ،آمتار   هتا   آ مو  ا  اجفیاعی مخفلف ها گرو  بین انفخاباتی سیاسی مشارک 

 هیبستفیی  ضراتب ا  وابسفه و مسفقل مفغیرها  بین رابطه سنپ  برا  و T تی آ مو  مانند

 مشتارک   بتر  مسفقل مفغیرها  ساتر هیزما  تأثیر سنپ  برا  هیچنین،. اس  شد  اسفااه 

 .اس  شد   اسفااه  40(گام به گام روش) چندگانه رگرسیو  تحلیل ا  یانفخابات سیاسی

 انتخاباتی )متغیر وابسته( مشارکت سیاسی. 2-4

استفااه    برتفانیتاتی  شتناس  جامعته  41آنفتونی گیتدنز  برا  اتن مناور ا  تعرتف  .عریف نظریت

ههتد و ذتتل    تک حز سیاسی موره توجه قترار متی   مثابه بهسیاسی را  مشارک  گیدنز .نکنی می

  هر انفخابات محلتی و  أحقوق مشارک  سیاسی مانند حز ر»: نوتسد تعرتف حقوق سیاسی می

 .(296 :1387)گیدنز،  «ملی اس  که شهروندا  اجفیاع ملی معینی را هارا هسفند

ستنپ     بترا بتاتی و  اانفخ هر تعرتف عیلیاتی ماهوم مشارک  سیاستی  .تعریف عملیاتی

شترک  هر   -1 اس  کته شتامل:   شد  اسفااه گوته چهار ماهوم اتن نوع ا  مشارک  سیاسی، ا  

شترک  هر   -3، شترک  هر انفخابتات مپلتس شتورا  استالمی      -2 ،جیهتور   انفخابات رتاس 

. تیتامی  است  شرک  هر انفخابات مپلس خبرگا  رهبتر    -4و  انفخابات شورا  اسالمی شهر

اکثتر   -2هییشته،   -1؛ و برا  هر گوته پنج پاسخ لینرت تناین گرهتد  ها بر اساس طیف گوته

 .اس  شد  گرففههر نار  اصالً -5 و ندرت به -4گاهی،  -3اوقات، 

 اینترنت )متغیر مستقل(. 2-5

هتا شتبنه خصوصتی، عیتومی،      هاست  کته ا  میلیتو     شتبنه  اتنفرنت ، شتبنه   .تعریف نظری

  شتد   یلتشتن ا  محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ ه هانشیاهی، تپار  و هولفی هر اندا  

اتنفرن  بیشتفر   .اند  شدهن مفصل  ها  النفرونینی و نور  به اس  که با آراته وسیعی ا  فناور 

توانند تباهل هاه   ها  مپا   شباه  هاره که هر هر تک ا  آنها افراه می ا  ا  منا  به مپیوعه

 (.110: 1384 علیدار ، ، با هن کار کنند )معینیکره 
عیلیتتاتی فضتتا  مپتتا   اتنفرنتت  آ  را هر هو طیتتف  بتترا  تعرتتتف .تعریففف عملیففاتی

هاخلتی و    هتا   تسا وبا را هر قالب ه( قرار هاه  و آن مر  برو ها  فارسی هاخلی و  سات  وب)

را تن و برا  سنپ  میزا  استفااه  ا  اتنفرنت  هتن ابفتدا میتزا  آ       ا  هکربند   خارجی هسفه

رو  متوره بررستی قترار هاه  و ستپس بته نتوع مصترفی کته متدنار           برحسب هقیقته هر شتبانه  

                                                                                                                                                       
40. Stepwise Method 

41. Anthony Giddens 
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طیف لینترت   بر اساسها، اخبار و تاسیرها  سیاسی(  پووهشیرا  بوه  اس  )اسفااه  ا  تحلیل

 .اس  شد  پرهاخفه اصالً -5کن و  -4، تا حدوه  -3،  تاه -2، خیلی  تاه -1 ؛پنج پاسخو با 

 اجتماعی اعتماد. 2-6

اتن.  اعفیاه نهاه  بر مشارک  سیاسی انفخاباتی پرهاخفه یرتأثهر اتن پووه  به  عریف نظری:ت

اعفیاه نهاه  هالل  هاره بر میزا  مقبولی  و کتاراتی و اعفیتاه  کته مترهم بته نهاههتا هارنتد        

 اس . دنارم(. هر اتن تحقیز اعفیاه به نهاه رسانه )اتنفرن ( 116 :1388پور و هینارا ،  )علی

ها   سات  برا  سنپ  اتن مفغیر میزا  اعفیاه افراه برا  شیار  ا  وب . تعریف عملیاتی

خیلتی   -1 ؛و برا  هر گوته پتنج پاستخ   )هاخلی و خارجی( ا  طرتز طیف لینرت سنپید  شد 

و ستپس بتا استفااه  ا      اس  شد  گرففههر نار  اصالً -5کن و  -4، تا حدوه  -3،  تاه -2،  تاه

 شتد   محاستبه میتزا  اعفیتاه کتل     ،هاخلی و خارجی ها  ت سا وببه  افراه یع نیرات اعفیاهج

 اس .

 روش پژوهش قابلیت اعتماد یا 42پایایی. 2-7

هر اتن پووه  برا  تعیین پاتاتی ابعاه مشارک  سیاسی )انفخاباتی( ا  ضترتب آلاتا  کرونبتاخ    

 شد  اسفااه  ،کند طیف را مشخ  میا  اس  و ضرتب رواتی کل  که مبفنی بر هیبسفیی گوته

 آمد. هس  به 92/0 اس  که میزا  ضرتب آ  برابر

 روش پژوهش اعتبار. 2-7-1

هر اتن پووه  برا  تعیین اعفبار تحقیز )پرسشنامه( ا  روش اعفبار صور  کته نتوعی اعفبتار    

متر، بتا   اس . مناور ا  اعفبار صور  میزا  توافز مفخصصتا  تتک ا   شد  اسفااه محفواتی اس  

بدتن مناور ا  نارتات مفخصصتا  و   (.287 :1385، 1ساروخانی، ج)تک شاخ  تا معیار اس  

 هتا  پرس بوه  محفوا   شناسی و علوم ارتباطات هر  مینه منطبز ها  جامعه کارشناسا  رشفه

 (.64 :1386اس  )هواس،  شد  اسفااه ها  موره انفاار  با وتوگی

 تحقیق توصیفی های یافته. 2-7-2
ها  فره  و اجفیاعی پاستخیوتا  را بتر حستب     ا  که وتوگی ها   مینه مفغیر ،هر اتن قسی 

میتزا  تحصتیالت پاستخیوتا  را نشتا       و هتل أجنس، سن، میزا  مخارج ماهیانته، وضتعی  ت  

 شوند. ههد، موره بررسی و توصیف قرار هاه  می می

 ههنتد.   نا  تشنیل می یه راهرصد بق 50و ا  پاسخیوتا  مره  دصهر 50تا  نار 200معاهل 

هر  ،انتد  بیشفرتن فراوانی را به خوه اخفصتاص هاه   نار که 218هرصد پاسخیوتا  معاهل  5/54

                                                                                                                                                       
42. Reliability 
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. است   3/24ستال بتا    78تا  31گرو  سنی  آ  ا  بعدو  اند قرارگرففهسال  30تا  18گرو  سنی 

 .بوهسال  33 میانیین سن پاسخیوتا  هن تقرتباً

هرصتتد  5/24هر مرحلتته بعتتد   ووتا  هر مقطتتع لیستتانس  هرصتتد پاستتخی 26بتتی  ا  

 13 پاسخیوتا  تقرتبتاً  سنوات تحصیلیاند. میانیین  هتپلن قرار هاشفه پاسخیوتا  هر مقطع فوق

نیتز مپترها  بتا     آ  ا  بعداند و  قرارگرففه مفأهال هرصد پاسخیوتا  هر گرو   5/54 .اس سال 

بیشفرتن فراوانی پاستخیوتا  بتا    که هرآمد باتد گا  ریهر موره مفغ اند. هرصد قرار هاشفه 5/44

 انتد.  هزار تومتا  اعتالم کتره     860تا  480هرصد میزا  مخارج ماهیانه خوه را کن و بین  8/51

 .اس هزار توما   7/611 میانیین مخارج پاسخیوتا  نیز

 اینترنتمیزان استفاده از . 2-7-3

  بتا   یفارست هتا    ستات   وبشوه که  مشخ  می ،(1شیار  ) نیار ها  مندرج هر  براساس هاه 

و  رو  هقیقتتتته هر شتتتتبانه  2/24استتتتفااه                و میانیین 170هاخلی با فراوانی 

رو   هقیقه هر شتبانه  22/ 8و میانیین اسفااه   134خارجی با فراوانی   با  یفارسها   سات  وب

 .اند قرارگرففهموره اسفااه  شهروندا  هیدانی 

 توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخگویان برحسب میزان استفاده-(1) شماره نگاره

 سیاسی از محتوای
 روز شبانهبر حسب دقیقه در  داخلی و خارجی( زبان یفارس یها تیسا وب)

 سات  نوع وب
 کل پاسخیوتا تعداه 

400N= 
 هرصد

میانیین اسفااه  بر 
 حسب هقیقه

 2/24 5/42 170 هاخلی  با  یفارسها   سات  وب

 8/22 5/33 134 خارجی  با  یفارسها   سات  وب

 های یتسا وباز  کنندگان استفادهتوزیع فراوانی افراد بر اساس  -1نمودار شماره 
 اینترنتی داخلی و خارجی
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 های تحلیل و تفسیرهای سیاسی میزان استفاده از برنامه. 3
هتا  تحلیتل و تاستیرها      ا  برنامته میزا  استفااه    ،(2شیار  ) نیار ارقام مندرج هر  بر اساس

هتا   میزا  استفااه  ا  برنامته   4هاخلی ا  اتن قرار اس : میانیین کل ا  ها   سات  وبسیاسی 

بستیار  ستطح   هرکته   است   54/0 هاخلی  با  یفارس ها  ت سا وبتحلیل و تاسیرها  سیاسی 

هتا  تحلیتل و تاستیرها      همیزا  اسفااه  ا  برنام 4میانیین کل ا   نیهیچن قرار هاره. ینیتپا

 ینیتبستیار پتا  سطح  هر آ  نیز که اس  59/0معاهل  خارجی  با  یفارسها   سات  وبسیاسی 

 ،پتاتین استفااه  پاستخیوتا  ا  مطالتب     نستب   بهههند  میزا   نشا  باالنفاتج جدول  قرار هاره.

 .اس  هاخلی و خارجی ها  ت سا وبها و تاسیرها  سیاسی مندرج هر  تحلیل

نظر پاسخگویان برحسب میزان استفاده از  میانگیندرصد و  -(2) شماره گارهن

 داخلی و خارجی زبان یفارسهای  سایت وبهای تحلیل و تفسیرهای سیاسی  برنامه

 داخلی و خارجی زبان یفارس های یتسا وبمیزان اعتماد به . 4
ه پاسخگویان برحسب میزان اعتماد ب نظر درصد و میانگین -(3)شماره نگاره 

 داخلی و خارجی زبان یفارسهای  سایت وب

 یهرصد فراوان 
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 خارجی
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های  سایت وب
 زبان یفارس

 داخلی
4 8/6 26 5/31 3/30 5/1 100 22/1 

های  سایت وب
 زبان یفارس

 خارجی
5/8 8/5 5/18 5/25 5/40 3/1 100 15/1 
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 نیتار  هاخلتی هر    با  یفارسها   سات  وببه  خصوص میانیین میزا  اعفیاه پاسخیوتا  هر

  بتا   یفارست هتا    ستات   وبهس  آمد: میانیین اعفیاه پاسخیوتا  به  اتن نفاتج به(، 3شیار  )

 هتا  سات  وبگرو  ا   اتن به ینیتپا نسب  بهکه بیانیر میزا  اعفیاه  بوه  اس  4ا   22/1هاخلی 

 4ا   15/1ختارجی    بتا   یفارست هتا    سات  وبهیچنین میانیین اعفیاه پاسخیوتا  به  .اس 

 .اس  ها سات  وبگرو  ا   اتن به ینیتپا نسب  بهبوه  اس  که بیانیر میزا  اعفیاه 

، 4ا   18/1بتا  هاخلی و خارجی برابر   با  یفارس  ها  تسا وب به میزا  میانیین اعفیاه کل

 .ها بوه  اس  سات  اتن وبتر ا  مفوسا به  که بیانیر اعفیاه پاتین اس 

 متغیرهای وابسته پژوهش. توصیف 4-1

 تک بعد ا  عنوا  بهانفخاباتی،  مشارک  سیاسی برا  اطالع تاففن ا  کیی  و نیز کیای ، پدتد 

ن پووه ، هر اتن بخ  اشنال سنپ  مفغیتر وابستفه )مشتارک  سیاستی     مفغیر وابسفه هر ات

 گیره. انفخاباتی( موره مطالعه توصیای قرار می

 مشارکت سیاسی انتخاباتی. 4-1-1

را نشا   پاسخیوتا  تو تع هرصد و میانیین میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی ،(4شیار  ) نیار 

جیهتور (،   )رتاس  نخس هر گوته  هرصد بیشفرتن که س ا بیانیر اتنها  بررسی گوته ههد. می

انتد کته     هرصتد ا  پاستخیوتا  عنتوا  کتره      8/36شوه. به عبارتی  به گزتنه هییشه مربوی می

هرصتد ا  شتهروندا     5/84. هر مپیتوع  نتد ا جیهور  شرک  کتره   هییشه هر انفخابات رتاس 

ا  آنهتا   هرصتد  5/14اند و تنها  طور مفناوب هر انفخابات رتاس  جیهور  شرک  کره  هیدا  به

 اند.جیهور  شرک  ننره  گا  هر انفخابات رتاس  هیچ

هر گوته هوم )مپلس شورا  اسالمی(، بته   هرصدههد که بیشفرتن  ها نشا  می بررسی گوته

هر  اصتالً انتد کته    هرصد ا  پاستخیوتا  عنتوا  کتره     33به عبارتی  .شوه مربوی می اصالًگزتنه 

هرصتد ا  شتهروندا  هیتدا      67. هر مپیتوع  اند نره نرا  اسالمی شرک  انفخابات مپلس شو

هر گوتته ستوم )مپلتس     .انتد  مفناوب هر انفخابات مپلس شورا  اسالمی شترک  کتره    طور به

هرصتد ا    8/40به عبتارتی   .شوه مربوی می ندرت هب به گزتنه بیشفرتن هرصدخبرگا  رهبر (، 

. هر انتد  هاشتفه هر انفخابات مپلس خبرگا  رهبر  شرک   ندرت هباند که  ا  کره بیپاسخیوتا  

انفخابات مپلس خبرگا   اهوار مخفلف طور مفناوب هر هرصد ا  شهروندا  هیدا  به 88مپیوع 

 ههتد کته   نشا  می ها  اسالمی شهر(، )شورا  ها بررسی گوتههیچنین  اند. رهبر  شرک  کره 

ها  اسالمی شتهر   مفناوب هر انفخابات شوراطور  هرصد ا  شهروندا  هیدا  به 8/50هر مپیوع 

هتا  استالمی شتهر شترک       گا  هر انفخابات شورا هرصد ا  آنها نیز هیچ 2/49و  اند کره شرک  

 اند. ننره 
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 توزیع فراوانی افراد بر اساس میانگین مشارکت سیاسی -2نمودار شماره 

 از انتخابات در شهر همداندر هر یك 

 
پاسخگویان برحسب میزان مشارکت نظر درصد و میانگین  توزیع -(4) شماره نگاره

 آنها سیاسی انتخاباتی
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انفخابات شوراها  

22 اسالمی شهر
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ههتد کته    ها هرخصتوص مشتارک  سیاستی انفخابتاتی نشتا  متی       هیچنین بررسی میانیین

به گوته شرک  هر انفخابات رتاس  جیهور  اخفصتاص هاره کته    4ا   47/2بیشفرتن میانیین 

ا   43/1و کیفرتن میتانیین بتا    شوه و میزا  آ  مطلوب ار تابی می اس باالتر ا  سطح مفوسا 

ا  ستطح   تتر  تینپتا شتوه کته    ، مربوی متی به گوته شرک  هر انفخابات شوراها  اسالمی شهر 4

پاسخیوتا  هر اتن بررستی   کلی میانیین مشارک  سیاسی انفخاباتی صورت بهمفوسا قرار هاره. 

 هر سطح مفوسطی قرار هاره. نسب  بهکه  توا  گا  و می اس  4ا   93/1برابر 
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 پژوهش های استنباطی یافته. 5
 ها فرضیهآزمون . 5-1

هتا    سات  ها  سیاسی وب مشارک  سیاسی انفخاباتی و اسفااه  ا  تحلیل میزا  بین -اولفرضیه 

 وجوه هاره.مثب  هاخلی رابطه   با  یفارس

و متغیر  افراد انتخاباتی مشارکت سیاسیمیزان  همبستگی پیرسون بین -(5)شماره نگاره 

 لیداخ زبان یفارسهای  سایت وبهای سیاسی  از تفاسیر و تحلیل آنها میزان استفاده

 ها سایت وب

 همبستگی

 های سیاسی میزان استفاده از تحلیل

 داخلی زبان یفارسهای  سایت وب

 0.084 ضریب همبستگی

 0.11 سطح معناداری

 362 فراوانی

میتزا  مشتارک  سیاستی انفخابتاتی افتراه و میتزا         که بین اس  آ بیانیر  باال نیار نفاتج 

ا  معنتاهار وجتوه    رابطته  هاخلتی   بتا   یفارس  ها  تسا وبها  سیاسی  اسفااه  آنها ا  تحلیل

تتوا    و نفیپه را نیتی  بوه  0.05بحرانی باالتر ا  مقدار  آمد  هس  به Sig(0.11)نداره. به عبارتی 

 .معناهار هانس 

هتتا  سیاستتی  مشتارک  سیاستتی انفخابتتاتی و استتفااه  ا  تحلیتتل  میتتزا  بتتین -دومفرضففیه 

 وجوه هاره. منای بطهخارجی را  با  یفارس ها  ت سا وب

و متغیر  افراد انتخاباتی مشارکت سیاسیمیزان  همبستگی پیرسون بین -(6) شماره نگاره

 خارجی زبان یفارس یها تیسا وبهای سیاسی  از تفاسیر و تحلیل آنها میزان استفاده

 ها تیسا وب

 همبستگی

 های میزان استفاده از تحلیل

 خارجی زبان یفارس یها تیسا وبسیاسی  

 -0.10 ضریب همبستگی

 0.00 سطح معناداری

 359 فراوانی

که بین میتزا  مشتارک  سیاستی انفخابتاتی افتراه و مفغیتر        آ  اس بیانیر  باال نیار نفاتج 

ا  معنتاهار وجتوه    رابطه خارجی  با  فارسی ها  سات  وبها  سیاسی  میزا  اسفااه  ا  تحلیل

تتوا    ه  و نفیپته را متی  بتو  0.05نی مقدار بحرا کیفر ا  آمد  هس  به Sig(0.00)هاره. به عبارتی 

 بوه ، جه  رابطه نیز معنوس بوه  اس . ضعیف( -0.10رابطه )معناهار هانس . شدت 

 ا  افتراه رابطته   و مفغیرهتا   مینته   انفخابتاتی بین میزا  مشارک  سیاسی  -سومفرضیه 

 .وجوه هاره مثب 
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 ای یاسی انتخاباتی و متغیرهای زمینهضرایب همبستگی مشارکت س -(7) شماره نگاره

 درآمد تحصیالت  سن  متغیر
 

مشارکت سیاسی 

 انتخاباتی

 0.04 0.01 0.16 ضریب همبستگی

 0.45 0.71 0.00 سطح معناداری

 394 400 400 تعداد

س  که بین میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی و مفغیر سن افتراه  ا بیانیر آ  باال نیار نفاتج 

 بوه  0.05بحرانی  مقدار، کیفر ا  آمد  هس  به Sig(0.00)معناهار وجوه هاره. به عبارتی  ا  رابطه

بوه ، جه  رابطته نیتز مثبت  و     ( ضعیف0.16رابطه )توا  معناهار هانس . شدت  و نفیپه را می

هر موره مفغیر سن و بر اساس نارته مارتین لیبس  مبنی بتر اتننته افتراه     مسفقین بوه  اس .

 .ید قرار گرف أتموره ت ،مشارک  سیاسی بیشفر  نیز هارند تر مسن

ا  معناهار وجوه نداره.  بین میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی و مفغیر تحصیالت افراه رابطه

توا  معنتاهار   وه  و نفیپه را نییب 0.05ی باالتر ا  مقدار بحران آمد  هس  به Sig(0.71)به عبارتی 

ا   رابطته نیتز  شارک  سیاستی انفخابتاتی و مفغیتر هرآمتد افتراه      بین میزا  مهیچنین هانس . 

نفیپه  بوه  و 0.05نی باالتر ا  مقدار بحرا آمد  هس  به Sig(0.45)معناهار وجوه نداره. به عبارتی 

 توا  معناهار هانس . را نیی

 تأهلجنسیت و  برحسبتفاوت مشارکت سیاسی انتخاباتی . 5-2

ت مقایسه میانگین میزان مشارکت سیاسی جه Tجی آزمون خرو -(8) شماره نگاره

 هل و مجردأانتخاباتی مردان و زنان و افراد متف

کیفتر ا    آمتد   هست   به sig(0.00) که  آ  اس هر موره عامل جنسی  بیانیر  باال نیار نفاتج 

به جامعه آمار  هانس . نفاتج  ینتعی قابلتوا  معناهار و  بوه  و نفیپه را می 0.05ی مقدار بحران

  افراه بتر مشتارک  سیاستی انفخابتاتی آنهتا      ههد که جنسی نشا  می باال نیار ا   آمد  هس  به

که میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی مرها  بی  ا   نا  است  و   طور  هب ،بوه  اس  یرگاارتأث

مبنی بر اتننه میزا   باالبا مراجعه به میانیین مشارک  سیاسی انفخاباتی مرها  و  نا ، فرضیه 

هر موره مفغیر جنسی   .هشو یم یدأتت ؛اس  مشارک  سیاسی )انفخاباتی( مرها  و  نا  مفااوت

 متغیر
 جنسیت

 هلأت
 tمقدار  حراف معیاران میانگین فراوانی

سطح 

 ناداریمع
 

 

مشارکت سیاسی 

 انتخاباتی

 1.560 2 200 مرد
1.74 0.000 

 1.320 1.75 200 زن

 0.10 2.23 218 هلأمت
5.45- 0.830 

 0.09 1.44 178 مجرد
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 ،مشتارک  سیاستی هارنتد   مرها  بی  ا   نتا   و بر اساس نارته مارتین لیبس  مبنی بر اتننه 

هر شهر هیدا  مانند شهروندا  ساتر نقتای   شهروندا که  شدید قرار گرف  و مشخ  أتموره ت

 کنند. جها  ا  اتن روته پیرو  می

باالتر ا  مقدار  ،آمد  هس  به sig(0.83)هل بیانیر آ  بوه  که أره عامل تهر مو باال نیار نفاتج 

 به جامعه آمار  هانس . ینتعی قابلتوا  معناهار و  ه  و نفیپه را نییبو 0.05نی بحرا

 هتا  ستات   وب بته  اعفیتاه  میتزا   و انفخابتاتی  سیاستی  مشتارک   بتین  -چهفارم فرضیه 

 .ههار وجوه مثب  رابطه هاخلی  با  یفارس
و  داخلی زبان یفارس یها تیسا وببین اعتماد به  ضریب همبستگی -(9) مارهش نگاره

 انتخاباتی مشارکت سیاسی

 مشارکت سیاسی انتخاباتی متغیر 

 

های سایت وباعتماد به 

 داخلی زبان یفارس

 0.19 ضریب همبستگی

 0.00 سطح معناداری

 360 تعداد

  بتا   یفارست هتا    ستات   وببین مفغیر میزا  اعفیاه بته   س  کها بیانیر آ  باال نیار نفاتج 

 Sig(0.00)ا  معنتاهار وجتوه هاره. بته عبتارتی      هاخلی و میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی رابطه

رابطته  توا  معناهار هانس . شتدت     و نفیپه را میبوه 0.05نی مقدار بحرا کیفر ا  آمد  هس  به

 .اس ه نیز مثب  و مسفقین ضعیف بوه ، جه  رابط نسب  به (0.19)

  با  یفارس ها  سات  وب به اعفیاه میزا  و انفخاباتی سیاسی مشارک  بین -فرضیه پنجم

 .هاره منای وجوه رابطه خارجی

خارجی  زبان یفارس های یتسا وبضریب همبستگی بین اعتماد به  -(10) مارهش نگاره

 انتخاباتی و مشارکت سیاسی

 اباتیمشارکت سیاسی انتخ متغیر 

 

 یها تیسا وباعتماد به 

 خارجی زبان یفارس

 -0.30 ضریب همبستگی

 0.00 سطح معناداری

 361 تعداد

  بتا   یفارست هتا   ستات   وبس  که بین مفغیر میزا  اعفیاه بته  ا بیانیر آ  باال نیار نفاتج 

 Sig(0.00) ا  معناهار وجتوه هاره. بته عبتارتی    خارجی و میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی رابطه

توا  معناهار هانس . شدت رابطته   بوه  و نفیپه را می 0.05انی مقدار بحر ، کیفر ا آمد  هس  به

بته اتتن نتوع     هچه میزا  اعفیتا  تعنی هر ؛اس مفوسا بوه ، جه  رابطه نیز معنوس ( -0.30)

 .یفر اس ک جامعه موره مطالعه میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی افراه ،ها بیشفر باشد سات  وب
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 متغیره های چند تحلیل. 6

مپیوع   ما  را  و هنیهتر  را هربار  رابطه  هتد وسیع ،مفغیر  ها  چند اسفااه  ا  روش تحلیل

بتر اقفضتا     هر تبیین مفغیر وابسفه تحقیز به ما خواهد هاه. لتاا بنتا   مفغیرها با تندتیر و عیدتاً

مفغیتر  استفااه  شتد  است .      تحلیل چند وشعنوا  ر موضوع، هر اهامه ا  رگرسیو  چندگانه به

ها  پرکاربره هر مطالعات اجفیاعی اس . تحلیل رگرستیو  اتتن    تحلیل رگرسیو  تنی ا  روش

کند تا تغییرات مفغیتر وابستفه را ا  طرتتز مفغیرهتا  مستفقل       امنا  را برا  محقز فراهن می

 ین کند.بینی و سهن هر تک ا  آنها را هر تبیین مفغیر وابسفه تعی پی 

 ثیرگذار بر میزان مشارکت سیاسی انتخاباتیأمتغیرهای ت. 6-1

 رایب مدل رگرسیون چند متغیره برای مشارکت سیاسی انتخاباتیض -(11) شمارهنگاره 
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528/1 0.382 0.093 0.093 0.292 3.994 0.000 
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0.268 0.123 0.125 0.218 0.124 2.177 0.030 

ت 
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پا
 

2.272- 0.819 0.113 0.331 0.139- 2.774- 0.006 

ن 
س

ن
ویا

خگ
س

پا
 

0.208 0.040 0.049 0.380 0.203 5.193 0.000 

ههد که ا  میتا  کتل مفغیرهتا  واره شتد  هر متدل       نشا  می ،(11)شیار   نیار ها   هاه 

، پاستخیوتا  ، ستطح تحصتیالت   هاخلتی   بتا   یفارست هتا    ستات   اعفیاه به وبمفغیر  4اولیه، 

( sig <0.05) 0.05  کیفتر ا  ،ثیر معناهار أ، هارا  توتا یسن پاسخ نیز و جنسی  پاسخیوتا 
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بفاهتا   βثیر بوهنتد. مقاتسته   أت بر میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی بوه  و ساتر مفغیرها بر آ  بی

ثیرگاار  بر مفغیر وابستفه مشتارک  سیاستی انفخابتاتی ا      أههد که بیشفرتن میزا  ت نشا  می

مفغیتر   ارهشتد  اسفاند( بتوه  و ضترتب   هاخلی  با  یفارسها   سات  اعفیاه به وبسو  مفغیر )

( سطح تحصتیالت پاستخیوتا   ثیرگاار  نیز ا  سو  مفغیر )أ. کیفرتن تاس  (β=0.29)ماکور 

مپیتوع  هرمفغیتر متاکور    4 یطورکل به. اس  (β=0.12)اتن مفغیر  اسفاندارهشد بوه  و ضرتب 

هرصتد   62و  ههنتد  هرصد ا  تغییترات مفغیتر مشتارک  سیاستی انفخابتاتی را توضتیح متی        38

نها پرهاخفه  شوه که هر اتن مقاله به آ که تبیین نشد  اس  به مفغیرهاتی مربوی می ا   ییاندباق

 نشد  اس .

 مقایسه نتایج پژوهشی مقاله حاضر با تحقیقات پیشین. 7

حتاکی ا  آ   اتن نفاتج  .کند تید میأنفاتج تحقیقات پیشین را ت پووه ، حاصل ا  اتن ها  تاففه

ا  اتنفرنت  )محفتوا  سیاستی و غیرسیاستی منتدرج هر انتواع       فضت اس  که میزا  اسفااه  ا  

کته  ا   گونته  به ؛رگاار اس یثأت (انفخاباتی)بر مشارک  سیاسی  ها  هاخلی و خارجی( سات  وب

شوه. هیچنین نفاتج  کن( می با افزات  )کاه ( آ  بر میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی افزوه  )

و  نتواه  پیترا   ،(1388) حقیتوتی  و هیا لعبتدال  (،1387) میناوندپووه  حاضر نفاتج تحقیقات 

جتی   ، (1987) آرترتتو  ، (2005) هورتیتا  و  کورنالد ،رتنی (2004)الرسو   (،1391) عباه 

استفااه  ا   ثیر أرا نیتز هر متوره تت   انپتام گرففته است      (2008) کرتستفوفروتر و  ووه  اسفنلی

تیتد  أت (انفخابتاتی )ارک  سیاستی  بتر مشت   هتا  اتنفرنفتی   ستات   محفوا  سیاسی مندرج هر وب

محفتوا   رابطته بتین استفااه  ا     مبنی بر  شد  گرففهکار  ها نارته ترکیبی به نیاتد. اتن تاففه می

مشارک  سیاسی و هیچنین نوع و میتزا    و و خارجی یهاخل  با  یفارسها   سات  سیاسی وب

 .کند ید میأتآ  را ت

 فرجام
و شدتن و نفتاتپی حاصتل گرهتتد کته شتاتد پتی  ا  انپتام        ر هاتی روبه هر اتن پووه  با تاففه

تحقیز کیفر ا  آنها آگاهی هاشفین، نفاتپی هیچو  میزا  مشتارک  سیاستی انفخابتاتی مترهم     

هتا    ستات   شهر هیدا ، میزا  اسفااه  مترهم شتهر هیتدا  ا  انتواع محفتوا  منتدرج هر وب      

ها  خبر  و استفااه  ا   فقبال ا  بخ مند  و اس هاخلی و خارجی و نیز میزا  بهر   با  یفارس

ا ( ا  ستو  اتتن   )نتوع مصتر  رستانه    شتد   پخت   هتا  سیاستی    ها  تاستیر و تحلیتل   برنامه

د. نفتاتج اتتن   شت ها برا  پووهشیرا  آشتنار   میزا  اعفیاه به اتن رسانه هیچنینو  ها ت سا وب

نوع ا  مشتارک  بتا   ههد که اتن  پووه  هر خصوص میزا  مشارک  سیاسی انفخاباتی نشا  می
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اما باتد هر راسفا  افتزات    ،مفوسا و مطلوبی قرار هاره نسب  بههر سطح  (4ا   1 /93)میانیین 

 عیل آوره. ها  فراوانی به میزا  آ  تالش

 ها  ت سا وبها  سیاسی  کن اسفااه  ا  مطالب خبر  و تحلیل نسب  بهخصوص میزا   هر

هر  هزار نار کاربر فعتال  70هرصد  و هاشفن  86رن  ضرتب ناوذ اتنف باوجوه هاخلی و خارجی

 وضتعی  نتامطلوب پهنتا  بانتد     .رسد ذکر چند ننفه و پیشنهاه ضرور  به نار می ،هیدا  شهر

 کتاه  کیایت  ختدمات   نستب  گستفره  کته باعتث      بته باوجوه ضرتب ناوذ   اتنفرن  هر هیدا 

ختاطر کیایت  نتامطلوب     بهکه  اس  ش  اسفانی ءهیدا  جز) .به مشفرکا  شد  اس  شد  ارائه

 .اخطار  مبنی بر جلوگیر  ا  فروش اتنفرن  هرتاف  کتره  است    مخابرات آ  ،فروش اتنفرن 

نشتد     مشتنلی فراگیتر و حتل    صتورت  بته  ،وجوه افزات  کیتی(  )با (23/04/94خبرگزار  مهر: 

 ،رفع مشنالت که رسدبه نار می .که باتد برا  رفع آ  به فنر تدابیر  اساسی بوه اس  ماند  یباق

 تاتع تتا حتدوه  مر   گاار  بخ  خصوصتی  سرماتهها را بفوا  با هر بخ   ترساخ  خصوص به

کن شهروندا  هیدا  به اسفااه  ا  محفوا  فضا   نسب  بهاقبال  هتیر هالتل ترتن یاصلا   ه.کر

نتگ  وجتوه فیلفرت تتوا  بته   متی  خصوص هر حو   اخبار و مستائل سیاستی   همپا   اتنفرن  و ب

بوه  اتتن گترو  ا      الساعه خلز ها  سیاسی، خبر  و تحلیلی،سات  گسفره  بر اتن هسفه ا  وب

هتا و تاستیرها    بوه  تحلیتل  سطحی ،یپههرنفهر مواقع برگزار  انفخابات مخفلف و  ها سراچه

ه کته بترخال  کشتورها     کتر  اشتار  و نیز سرع  بسیار پاتین اتنفرنت   سیاسی مندرج هر آنها 

  است  و استفااه  ا  آ    ترتن مپرا  ارتبای میا  مترهم و مستئوال   پیشرففه که مهن صنعفی و

توانسفه اس  تا حدوه بسیار  تاه ، مسائل و مشنالت هرخصوص بعد  ما  و منا  را هر حتو    

شتاتد بتا    ،ختاص  شنل به هیدا  شهر هر و عام طور به اترا  کشور هرد. کنمسائل سیاسی حل 

کتره  آ    به فضا  اتنفرن  و فرص  قلیداه یرامنیفیغنیاهی نو و ا  منار  و با  باالرفع موانع 

هر حتو     وتتو   بته  ،تا حدوه  تاه  بفوا  به افزات  اقبال شهروندا  بته اتنفرنت    تهدتد  جا به

 .هکرها  سیاسی ا  جیله مشارک  هر عرصه انفخابات کیک  مسائل و فعالی 

هاخلتی و    با  یفارسها   سات  دا  هیدا  به وباتن پووه  هر موره میزا  اعفیاه شهرون

هتا و تااستیر سیاستی     ها  خبر ، مطالب و تحلیتل  خارجی و هیچنین میزا  اسفااه  ا  بخ 

ههد که میتزا   ها  پووه  نشا  می تاففههس  تاف .  یفراوانا  سو  آنها به نفاتج  شد  پخ 

ین و نته  تپتا  نستب   بته که میزانی  اس  (4ا   1.22)هاخلی   با  یفارسها   سات  وباعفیاه به 

میتزا  اعفیتاه بته     چندا  مطلوب اس  و باتتد هر راستفا  افتزات  میتزا  آ  کوشتید و نیتز      

و نیتز   ضتعیف است    نسب  بهکه میزانی پاتین و  (4ا   1.15) خارجی  با  یفارسها   سات  وب

هر سطح اعفیاه   ، ارجیهاخلی و خ  با  یفارسها   سات  وب( به 4ا   1.18میزا  اعفیاه کل )
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رفتفن ستطح اعفیتاه بته محفتوا  منتدرج هر        هرخصتوص بتاال   .تتر ا  مفوستا قترار هاره    پاتین

 :اس  طرح قابل ها یشنهاهپاتن  ،هاخلی  با  یفارسها   سات  وب

  انتدا   را شتاهد   هتررو   روست  و   ههر فضا  کنونی که با هنیاتی ا  اناپتار اطالعتات روبت   

سیاستی و هیچنتین    -ا ، انفشار چندتن مپله، رو نامه و نشترته خبتر    چندتن شبنه ماهوار 

ا  هر فضتا   ها  مفعده خبر  چندرسانه  سات  اندا   چندتن فرسفند  راهتوتی و اتپاه وب را 

مپا   اتنفرن  هسفین، میانع  ا  جرتا  آ اه اطالعات و اتپاه سانسور خبر  و اقدام گزتنشی 

آوره  به اتپاه  مسائل و موضوعات سیاسی و هیچنین رو  و  هر ح خصوص بههر پخ  اخبار، 

 ،جانبته  نیرتسفن به موضوعات هر قالب تااسیر سیاسی مشتخ  و تتک   بعد  تکراتی و  تک جوّ

آحتاه جامعته ا     تیرهانتی روباعتث   ،هتا  مطترح هر آ   مینته    هاه  بته ستاتر اندتشته    بدو  بها

پیییتر  موضتوعات و مستائل سیاستی هر      ها  هاخلی شد  و ستبب اقبتال اتشتا  بترا      رسانه

مطلتوبی ا    نستب   بته مدنی اترا  و رستید    شوه. بلوغ سیاسی جامعه می  مر  برو ها   رسانه

ههد که تقرتباً هیچ رستانه هاخلتی تتا    اخیر نشا  می ظر  مدت سه هههوتو   به ،بین  سیاسی

خبر  و سیاستی   ها  سوگیرانهههر باال و پخ  برنام ذکرشد  و فنها و  روش بر یهتنخارجی با 

؛ طوالنی مخاطبا  خوه را نسب  به خوه باورمند و با اعفیاه نیتا  هاره   ما  مدتتواند برا  نیی

ههنتد و مخاطبانشتا ،   مخاطبا  خوه را ا  هس  می ،هااتن نوع رسانه (3)،انگ تید نارتهأهر ت و

گزتد. اتن مستئله هر متوره    بر خواهندند اطالعاتی هتیر را که به آنها اعفیاه هار -مپار  خبر 

آمتار  پتووه     کتن جامعته   نسب  بهتواند صاهق باشد. اسفقبال  می هاخلی تا خارجی هر رسانه

هتا    ستات   و منتدرج هر وب  شتد   پخت  هتا    تحلیتل و تاستیر   ،هتا  خبتر    حاضر ا  بخت  

 تد هیین ننفه اس .ؤمر   هن م  با  برو  فارسی

ثیرات أهربتار  تت   ا بستیار گستفره    هتا  مطالعات و پتووه   هنیا،  کشورها هر تیام تقرتباً

هتا    گیر  ا  روش تا با بهر  شد  یستأس مراکز  تخصصی شوه. و می شد  انپام سیاسی اتنفرن 

  مستائل  او محقق خصوص پووهشیرا  حو   فضا  مپا   هب ،علیی و مفخصصا  عرصه رسانه

 که رسد می نار به گونه بپرها ند. هر کشور ما اتن آ  گو پیامدها  گونا و آثار بررسی اجفیاعی به

خصوص هر حو   مستائل سیاستی شتد      هآ  ب پیامدها  و آثار و اتنفرن  به بسیار ناچیز  توجه

 بتا  ،رو تنا ا . اس شیار  انیش  سیاسی اتنفرن  آثار هر موره تحقیقات تعداه که ا  گونه به اس ؛

ابعاه  ندگی سیاسی شهروندا  ا  مراحل آغا تن  کلیۀ بر تنفرن ا رسانه پیامدها  و نق  به توجه

تحقیقاتی هر اتتن   ، انپامو عیل سیاسی پاتر  سیاسی تا جامعه گرففه سیاس عرصه آشناتی با 

 .اس راهبره    مربوطه رتز  آتی مسئوال برا  برنامه و اساسی اهیی  هارا  خصوص
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را هاشفه باشد تتا بتا توجته بته تتوا        تیوانات تنهر ناام جیهور  اسالمی باتد ا ییاصداوس

 پوتتا   و وجوه تک ناتام  اترانی -و هوت  اسالمی ینیب کید بر جها أافزار  ناام و با ت باال  نرم

اجفیتاعی )نهتاه (    اعفیتاه  افتزات   و گستفرش   مینته  ،ساالر  هتنتی  سیاسی مبفنی بر مرهم

 هتا تحلیلی، خبرگزار  -ها  خبر ات س ها  اتنفرنفی هاخلی اعن ا  وبسات شهروندا  به وب

 بتا تولید محفتوا  سیاستی   عرصه فضا  مپا   ) ا واقعی و حرفه  ها ار ش با را مفناسب ... و

طرفتی سیاستی،    بتی  سیاستی،   ، امانت  هر انفقتال صتحیح محفتوا    صاهقانهو  قبول قابل یای ک

کید بر أهد ، توجه و ت تنبه ا  دیرس اسفا را فراهن آوره. هر ر .(.. جامعی  محفوا  سیاسی و

، سیاستی  نیر  بته مبتانی فرهنتگ    رگونه سطحیها  نوتن تبلیغی، پرهیز ا  ه کارگیر  شیو  به

عیتل    هتا  و کتانو  هتا  شخصتی   ،ها با حو   شد  تز ر برنامهارتبای مسفیر و  یدتی،هتنی و عق

هتا   تشتنل  ،شتد   شتناخفه رهبترا  سیاستی    هتا  قتانونی،  احزاب و ستا ما   هیچو  سیاسی

 یتز، رتتز  هق  شناستی و برنامته   مخاطب ی،پووهشو  علیی مراکز و ها، هانشیا سیاسی نهاه مرهم

، نقتد ستا ند  وضتعی     برا  تولید محفوا  سیاستی  ها  خاص هد با گرو  زمنسپن و منطب

بترا  نیتل بته وضتعی  مطلتوب، ختروج ا  هاتتر          فعالی  سیاستی هر فضتا  مپتا      موجوه

 بترا   مفاتاوت  هتا   بتا اندتشته   )که تعداهشا  هن کن نیست (    نخبیا و اسفااه  ا  نار تنگ

 برخورهار اس . ا  کنند  ینیو تع آنا  ا  اهیی  فراوا  تخصصی نارات ا  گیر  بهر 

 هتا  یشتنهاه پهر بخ   شد  عنوا نیاتد که تیامی مطالب  هر پاتا  ذکر اتن ننفه ضرور  می

. تحقز اتن طلبد می  امر را هقیز مسئوال تز ر مهبرنابلندمدت بوه  و   فراتندمسفلزم گاش  

...( نیا منتد گاشت    واهدا  )اتپاه اعفیاه، افزات  جاب مخاطب، افتزات  مشتارک  سیاستی    

، نفاتج ملیتوس، مثبت  و هرختور تتوجهی را     مدت کوتا  ما  بوه  و با اقدامات ضربفی، هفعی و 

هتا و   رفتفن هزتنته   تنها باعتث ا  هست     جامعه هربر نخواهد هاش  و برا  شهروندا  و مسئوال

 ها خواهد شد. فرص 

 :ها  نوشت پی
 :اهار  شتوه  انفخابتات و ا  را   آرا  عیتومی   هر جیهور  اسالمی اترا  امور کشور باتتد بته اتنتا    اصل ششن: (1)

 پرستی هر  نااتر اتنهتا تتا ا  را  هیته    اعضا  شوراها و نیاتندگا  مپلس شورا  اسالمی، جیهور، یسئانفخاب ر

 (.43 :1377 )علیخانی، هشو مواره  که هر اصول هتیر اتن قانو  معین می

 شتد   استفااه  اتتن اندتشتیند    میزا  هرآمد و ... ا  نارتته  ،جنس ،سن نایرا   ها   مینه ثیر مفغیرأموره ت هر (2)

کته   مضیو  اصلی نارته اتن اس  .اس  و برا  اجفناب ا  افزات  حپن مقاله ا  شرح آ  خوههار  شد  اس 

افراه با هرآمد کتن و   ،هیوار  بیشفر ا  جوانا  مفأهلمرها  و افراه  ،ثروتیندتر با تحصیالت باالتر ،تر افراه مسن

 تابند.  نا  و افراه مپره هر جرتا  مشارک  سیاسی حضور می ،تحصیالت پاتین
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، ا  آسفانه اعفیتاه  شانی تاف فره تا وسیله ارتباطی انگ تا نشا  نامطلوب بر پی که هنیامیبر اساس اتن نارته   (3)

،  کننتد  و کسانی که به اتن رسانه مراجعه می رو اس  ه  آ  با تیسخر تا خشن مخاطب روبااففد و محفو فره می

 .شوند اندت  و ناآگا  تلقی می ساه  ا  جانب هتیرا  فاقد ار ش،

 فارسی منابع
 .13: 18 شیار  ،نمایه پژوهشی ،« ثر بر آؤاعفیاه اجفیاعی و عوامل م» ،(1380امیرکافی، مهد  )
 .تهرا : کلیه ،شناسی توسعه جامعه ،(1381غاار  )غالمرضا ا کیا، مصطای و 

 ا  تهرا .یتهرا : هانش ،علیرضا طیبترجیه  ،جامعه نخبگان و ،(1369باتامور، تی. بی )
 و سیاستی  اتهسترم  ستطح  بررسی: اتنفرن  و سیاسی سرماته» ،(1391)عباه  نغیه نواه، علی و  پیرا 

-26 :28شیار   هافن، سال ،ایران مدیریت علوم فصلنامه «آ  ابعاه بر اتنفرن  ا  اسفااه  تأثیر
1. 

 21سال هافن، شیار   ،پژوهش و سنجش ،«نق  اتنفرن  هر جها  آتند » ،(1379)اکبر  جاللی، علی
 .96-110 :22و 

، تتتارتخ مراجعتته: ردرگمیهففزار کففاربر اینترنففت همففدان در سفف  70 ،(1394خبرگتتزار  مهتتر )
 قابل هسفرسی هر: 1394./23/04

  http://www.mehrnews.com/news/2857448/%DB%B7%DB%B0 

 .ین :تهرا  ،ترجیۀ هوشنگ ناتبی ،پیمایش در تحقیقات اجتماعی .(1376) .ا  .ه  هواس،

هترا :  ت ،1385نتایج سرشماری عمومی نففوس و مسفکن    گزیده، (1389) .هرگا  ملی آمار اترا 
  :قابل هسفرسی هر. سات  مرکز آمار اترا 

http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.natayej 
 شرک  سهامی انفشار. :تهرا  ،چهارههن اپچ ،ها پنداشته و کندوکاوها ،(1383فرامر  ) پور، رفیع

ترجیته منتوچهر    ،سیاسفی  یشناسف  ای بر جامعه مقدمه :جامعه و سیاست، (1381راش، ماتنل )
 سی . تهرا : ،صبور 

 اطالعات. تهرا : ،چهارههن اپچ ،شناسی ارتباطات جامعه ،(1383ساروخانی، باقر )

پووهشیا  علوم انسانی و  :تهرا  ،1ج  ،های تحقیق در علوم اجتماعی روش ،(1385ساروخانی، باقر )
 مطالعات فرهنیی.

 تهرا : سایر. ،سیمشارکت سیا ،(1377) اکبر علی علیخانی،

اعفیاه و مشتارک  )بررستی رابطته بتین     » ،(1388شیانی )ملیحه  اهد  و محیدجواه  ،پور، پروتن علی
 :2هور  ههتن، شتیار     ،شناسی ایران مجله جامعه ،«اعفیاه و مشارک  اجفیاعی هر شهر تهترا ( 

135-109. 
نفرنت  و مشتارک  سیاستی هر    تبیین رابطته کتاربر  ات  » ،(1388)حقیوتی احسن عبدالهیا ، حیید و 

 .130-159: 4شیار  هور  ههن،  ،ایران یشناس جامعهمجله  «اترا 
 رففاه  فصفلنامه  ،«هانشپوتا  اجفیاعی اعفیاه گیر  شنل بر ثرؤم عوامل» ،(1384) محید  اه ، عباس

 .267 - 292 :15شیار  هور  چهارم،  ،اجتماعی
 .44:1  شیار سال اول، ،صلنامه علوم سیاسیف ،«ماهوم مشارک  سیاسی» ،(1377)هاوه  ،فیرحی
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 ،هانشتیا  تهترا    ،اجتمفاعی   نامه علوم ،«پاتر  سیاسی هرآمد  بر جامعه» ،(1369)عبدالعلی  قوام،
 .207 :1 شیار 

 تهرا : امیرکبیر. ،ترجیه علی اسد  ،قدرت تلویزیون، (1370ژا  ) نو،تکا 

 :     تهرا   ،  صف                  ترجیه فرهاه مشفاق، و یك الگویك نما  :               شکال اصلی حکومتا (،1387)     نارهبر      کرتک،
  .        کفاب رو 

 .سروش: تهرا  .آرام احید ترجیۀ ،علمی های انقالب ساختار ،(1380)توماس .س کوهن،
 نی. تهرا : ،ترجیه منوچهر صبور  ،شناسی جامعه ،(1387) آنفونی گیدنز،
سیاس  و حنومت  هر عصتر    :هموکراسی هتپیفالی و حنوم  النفرونینی» ،(1381)مهد   ،قائن منفار

 .227-259 :19شیار   ،نامه علوم اجتماعی ،«(ICTs) ها  اطالعاتی و ارتباطی تننولوژ 
 تهرا : میزا . ،سیدرحین ابوالحسنی هترجی ،مشارکت سیاسی(، 1386گوئل )لیل  و ث، لسفرامیلبر

 ،ین بشتیرته ترجیته حست   ،اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسفی  های ریشه ،(1369برتنیفتو  )  ،مور
 .هانشیاهی مرکز نشر  :تهرا

 ،فصلنامه مطالعفات ملفی   ،«هوت  و مپا : تأثیر هوتفی اتنفرن » ،(1384علیدار ، جهانییر )معینی 
 .107-123 :4سال ششن، شیار  
حتتو   عیتتومی هر فضتتا  )ا  بتتر اتنفرنتت  و توستتعه سیاستتی   مقدمتته ،(1387میناونتتد، محیتتدقلی )

، 38هور   ،مپله هانشند  حقوق و علوم سیاستی هانشتیا  تهترا     ،فصلنامه سیاست ،(ساتبرنفیک
 .2شیار  

 اترانی. تید : تهرا  ،ایران در هویتی تحوالت و مجازی فضای ،(1391) هاوه میرمحید ،
 ترجیته قتدتر نصتیر  و    ،1 ج ،شناسی سیاسفی  راهنمای جامعه ،(1388) استنات آلن و  کی  ن ،

 هبره .پووهشند  را تهرا : محیدعلی قاسیی،

های یفورگن   نظریه ها و بر آراء و اندیشه یدرآمد: بازخوانی هابرماس ،(1381) حسینعلینوذر ، 
 .چشیه: تهرا  ،هابرماس

نامه رسانه و مشارکت  ژوهشپ ،«تها هر انفخابا بررسی نق  مشارکفی رسانه» ،(1389)نصیر ، بهار  
یقات اسفراتوتک مپیع تشتخی   پووهشند  تحق ،ها  فرهنیی و اجفیاعی گرو  پووه  ،سیاسی

 .95-113 :مصلح  ناام

. کرتیتی  الوتتن  ترجیه ،«سیاسی کار ارها  و اجفیاعی ها رسانه» ،(1392) کرتسفین اسیی ، نینول
 .171-199 :4 شیار  ،هوم سال ،انتخابات مطالعات فصلنامه
 ،سن ثالثتی ترجیه مح ،سازمان سیاسی در جوامع دستخوش تحول ،(1375ساموئل ) هانفینیفو ،

 علن. تهرا :

ترجیه جیال  ،کاوشی در باب جامعه بورژوایی دگرگونی حوزه عمومی، ،(1384) تورگن هابرماس،
  افنار. تهرا : محید ،
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