
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

 

 

 
 

 در انتخابات  1مؤثر بر الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل عوامل

 اسالمیمجلس شورای 

 

2حؿیٌؼلی لدطی
3احوس آشیي - 

 4حیسض ظفطی  - 
 

 17/1/90تاضید زضیافت: 

 29/5/90 تاضید تهَیة:

 

 چکیذٌ 

ؾغَض حاضط، تا ّسف تطضؾی ػَاهل اختواػی هؤثط تط الگَی ضؤی زّی هطزم قْطؾتاى اضزل 

ّای ایي الگَ تِ ًگاضـ  زض اًتراتات هدلؽ قَضای اؾالهی ٍ قٌاؾایی ذهایم ٍ ٍیػگی

  اؾت. زض ضاؾتای ایي ّسف ٍ خْت پاؾرگَیی تِ ؾؤال انلی همالِ، چاضچَب ًظطی زضآهسُ

اظ ایي  فكاض گطٍّی ٍ ... تسٍیي گطزیس ٍّوطًگی، اضوطزگطایی، ّای و تا تلفیمی اظ ًظطیِ

ّا تا اؾتفازُ اظ  ایي فطضیِ  فطضیِ زض پاؾد تِ ؾؤال انلی تحمیك اؾترطاج گطزیس. 9ًظطیات، 

                                                            
 . یىی اظ قْطّای اؾتاى چْاضهحال ٍ ترتیاضی اؾت. 1

  (h_ghajari@yahoo.com) پیام ًَض هطوع تطٍخيزاًكگاُ  اؾتازیاض ٍ ػضَ ّیإت ػلوی.  2

 (dr.ahmad.azin@gmail.com) اؾتازیاض ٍ ػضَ ّیإت ػلوی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس زّالاى.  3

 (zafari.heidar@yahoo.com )  واضقٌاؼ اضقس خاهؼِ قٌاؾی زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس زّالاى.  4

 الوللیفهلٌاهِ تحمیمات ؾیاؾی ٍ تیي
 زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس قْطضا

 135 - 173/ نم  1390 تْاض - قكنقواضُ 
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ضٍـ پیوایكی هَضز آظهَى ٍالغ قسًس. زض ضاؾتای ایي ضٍـ، پؽ اظ تؼطیف ػولیاتی هتغیطّا، 

تَز ٍ ؾپؽ تا  78/0زُ قسُ وِ آلفای وطًٍثاخ آى تطاتط تا ی هحمك ؾاذتِ اؾتفا اظ پطؾكٌاهِ

ّا تَظیغ ٍ  ًفط تطآٍضز قس ٍ پؽ اظ آى پطؾكٌاهِ 330اؾتفازُ اظ فطهَل وَوطاى حدن ًوًَِ 

ّای  ّای تِ زؾت آهسُ تا اؾتفازُ اظ آهاضُ خوغ آٍضی ٍ پطزاظـ ٍ هَضز تحلیل ٍالغ قسًس. زازُ

ضی هَضز تحلیل ٍالغ گطزیسًس. اّن ًتایح حانلِ اظ ایي ی ؾاذتا ؾاظی هؼازلِ تَنیفی ٍ هسل

تحلیل ػثاضتٌس اظ: اػتمازات هصّثی، تحهیالت، ًفَش ؾیاؾی، هَلؼیت اختواػی، ؾَاتك اخطایی 

ٍ قداػت واًسیساّا تِ ػٌَاى الگَی ضؤی زّی هطزم قْطؾتاى اضزل قٌاذتِ قسُ اؾت. 

زضنس، تثلیغات تا  10تؼییي  ٍ ضطیة 31/0ّای هطخغ تا ضطیة گاها هتغیطّای گطٍُ

زضنس،  11ٍ ضطیة تؼییي  32/0زضنس، گطٍُ زٍؾتاى تا گاهای  9ٍ ضطیة تؼییي  30/0گاهای

ٍ  15/0زضنس، خواػت هطزم تا گاهای 16ٍ ضطیة تؼییي  40/0خاهؼِ پصیطی ؾیاؾی تا گاهای 

زُ تا زضنس، ذاًَا 7ي ؼییٍ ضطیة ت 26/0زضنس، فكاض گطٍّی تا گاهای  4ضطیة تؼییي 

ٍ تا ضطیة  25/0گاهای  ای زض هدوَع تا تؼلك عایفِ زضنس،6ٍ ضطیة تؼییي  25/0گاهای 

 زضنس تط اًتراب ایي الگَ تإثیط هؼٌازاضی زاقتِ اؾت. 18 تؼییي

 –ی اختواػی  پصیطی ؾیاؾی، فكاض گطٍّی، عثمِ زّی، خاهؼِ الگَی ضؤی َاي كلیذي: ياشٌ

 .ّای هطخغ، تثلیغات، خواػت هطزم التهازی، گطٍُ

 

 مقذمٍ

  ؾاالض اًتراتات اؾت، تِ عَضی  ّای زهَوطاتیه ٍ هطزم ّای ًظام تطیي قاذم یىی اظ هْن

. هكاضوت اًتراتاتی گطزز ّا زض ؾغَح هرتلف اًتراتات هتؼسزی تطگعاض هی وِ زض ایي ًظام

قٌاؾی تِ  ای زض هثاحث خاهؼِ خایگاُ ٍیػُ ی یىی اظ اًَاع هْن هكاضوت ؾیاؾی، تِ هثاتِ

قٌاؾی ؾیاؾی تِ عَض ذال زاضز. زض ایي هیاى، تحلیل وٌف اًتراتاتی  عَض ػام، ٍ خاهؼِ

ی  ًظطاى ٍ تا هغالؼِ قٌاؾی ؾیاؾی اؾت وِ ناحة ّای اؾاؾی خاهؼِ یىی اظ ٍیػگی
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ّای هتؼسزی  طیِاًس الگَّا ٍ ًظ اًتراتات گًَاگَى، تِ ذهَل زض خَاهغ غطتی، تَاًؿتِ

 (.1388زض تحلیل وٌف اًتراتاتی تِ زؾت آٍضًس )زاضاتی، 

ّای  اؾت، یىی اظ ًظام 1357ًظام خوَْضی اؾالهی وِ تطآهسُ اظ اًمالب اؾالهی 

ّای  هطزم ؾاالض اؾت وِ زض آى زض ؾغَح هرتلف تط اؾاؼ لاًَى اؾاؾی اًتراتات

هتؼسزی اظ خولِ اًتراتات ضیاؾت خوَْضی، هدلؽ ذثطگاى، قَضاّای اؾالهی قْط ٍ 

تطیي اًتراتات وكَض  اؾت. یىی اظ هْن ضٍؾتا ٍ هدلؽ قَضای اؾالهی پیف تیٌی قسُ 

ی وٌف  زض ایي تحمیك تطآًین تا تِ هغالؼِوِ اًتراتات هدلؽ قَضای اؾالهی اؾت 

ایطاى ٍ ٍخَز  تا تَخِ تِ گؿتطزگی وكَض  اًتراتاتی هطزم زض ایي ظهیٌِ تپطزاظین.

ّای اختواػی هرتلف  ّای اًتراتاتی خَاهغ ٍ گطٍُ ّای هرتلف ٍ اظ آًدا وِ وٌف فطٌّگ

ا ضطٍضی اؾت ّای اختواػی ًكإت گطفتِ اظ فطٌّگ ػوَهی آًْاؾت، لص هاًٌس ؾایط وٌف

ّای  ایطاى وِ زاضای الَام ٍ فطٌّگ ّای اًتراتاتی هٌاعك هرتلف وكَض پٌْاٍضی هاًٌس وٌف

تاقس، هَضز تطضؾی ٍ تدعیِ تحلیل ٍ آؾیة قٌاؾی تیكتط ٍ زلیك تط لطاض گیطز  گًَاگَى هی

 ای ّسایت وطز وِ اًتراب آًْا نطفاً تط هثٌای تا تتَاى وٌف اًتراتاتی آًْا ضا تِ گًَِ

احؿاؾات ٍ ّیداًات فطزی ٍ لَهی نَضت ًگیطز، تلىِ تا اًتراب آگاّاًِ، ًوایٌسگاًی 

قایؿتِ ٍ هترهم تِ هدلؽ قَضای اؾالهی فطؾتازُ قَز تا تا ٍضغ لَاًیي ؾٌدیسُ 

هغاتك تا ًیاظّای ضٍظ خاهؼِ ٍ هٌافغ هلی گاهی اؾاؾی زض ؾطػت تركیسى تِ تَؾؼِ ٍ 

 پیكطفت وكَض تطزاقتِ قَز. 

 
 َاي تحقیق لسؤا

تا تَخِ تِ هغالة هغطح قسُ زض تیاى هؿإلِ، ایي همالِ زض تالـ اؾت تا زض ضاؾتای ّسف 

 هغطٍحِ تِ ؾؤال ظیط پاؾد زّس:
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هتغیطّای اختواػی تإثیط گصاض تط الگَی ضؤی زّی هطزم اضزل زض اًتراتات هدلؽ  -

 قَضای اؾالهی وساهٌس؟

 
 ي تحقیق پیشیىٍ

ی تحمیك،  تؿیاضی نَضت گطفتِ اؾت. وِ تا تطضؾی پیكیٌِ پیطاهَى اًتراتات تحمیمات

تیٌین وِ تحمیمی زلیماً تحت ّویي ػٌَاى اًدام ًكسُ اؾت، ٍلی تحمیمات هكاتْی  هی

 نَضت پصیطفتِ اؾت وِ اّنّ آًْا وِ لطاتت تیكتطی تا همالِ زاضًس، ػثاضتٌس اظ: 

ی زٌّسگاى اؾتاى ػَاهل هؤثط تط ضفتاض اًتراتاتی ضؤ»تحمیمی تحت ػٌَاى  -1

اؾالهی اظ زیسگاُ واضقٌاؾاى اؾتاى  ی اٍل تا پٌدن هدلؽ قَضای وطهاًكاُ عی زٍضُ

ی هكاضوت  ی ًظطی پسیسُ (، ضوي تطضؾی ٍ اضائ1379ِتَؾظ ػلی قْیسی ًیا )« وطهاًكاُ

ٍػَاهل هؤثط تط ضفتاض ؾیاؾی، تِ چگًَگی تإثیطگصاضی تؼسازی اظ ػَاهل اختواػی، 

ضٍاًی تط ضفتاض اًتراتاتی زض فطآیٌس هكاضوت اًتراتاتی هطزم  ، فطٌّگی ٍالتهازی، ؾیاؾی

اًس  ای وكَض پطزاذتِ ٍ ؾؼی وطزًسُ اؾتاى وطهاًكاُ، تِ ػٌَاى یىی اظ اؾتاًْای حاقیِ

ای اظ ٍخَُ هكرم ضفتاض ضؤی زٌّسگی، تثییي ویفیت ضؤی زّی، ًَع ضؤی ٍ  پاضُ

وٌٌس وِ ًتایح حانلِ ًكاى زازُ وِ اظ هیاى تطخیحات ضؤی زّی ضا زض ایي اؾتاى تثییي 

اًس:  هتغیطّای هَضز تطضؾی، تط اؾاؼ اٍلَیت تإثیطگصاضی تِ تطتیة هتغیطّای ظیط هؤثط تَزُ

ؾَاز ٍ هیعاى تحهیالت ًاهعزّا ٍ ضؤی  -گطائی هحلی ای ٍ گطٍُ ایلی، عایفِ  ٍاتؿتگی

ّای التهازی ٍ  ٍػسُ -واز تِ آًاىاحتطام تِ پایگاُ ٍ هٌعلت اختواػی افطاز ٍ اػت -زٌّسگاى

ّای ؾیاؾی  گطایف -ضفتاض ؾیاؾی ظًاى  -ای(  تافت قْط)انلی یا حاقیِ -ضفاّی ًاهعزّا 

 ًَع تهاٍیط تثلیغاتی ٍ ظاّط ولی ًاهعزّا. -ًاهعزّا ٍ ضؤی زٌّسگاى 

تحلیلی تط ضفتاضّای اًتراتاتی هطزم قْط زّسقت ٍ »تحمیك زیگطی تا ػٌَاى  -2

( تا 1386ی ّفتن هدلؽ قَضای اؾالهی تَؾظ هَؾی غٌسی ) ًتراتات زٍضُحَهِ زض ا
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تطضؾی ٍ تحلیل ضفتاضّای اًتراتاتی هطزم قْطؾتاى وْگیلَیِ زض اًتراتات ّفتویي « ّسف

زٍضُ هدلؽ قَضای اؾالهی اًدام قسُ اؾت وِ زض ایي تحمیك چْاض تؼس اؾاؾی تطای 

ّای لَهی،  ّای ًظام، اًگیعُ )پایثٌسی تِ اضظـضفتاضّای اًتراتاتی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت؛ 

ّای گصقتِ(،  ّای ؾیاؾی ٍ ػولىطز ًوایٌسگاى هدلؽ زض زٍضُ گطایف تِ احعاب ٍ گطٍُ

وِ زض ًْایت ًتایح حانل حاوی اظ آى تَزُ اؾت وِ هْوتطیي ػاهل هكاضوت زض اًتراتات 

ػولىطز »كاضوت ضا تؼس ثیط زض هیعاى هإتاقس ٍووتطیي ت هی« پایثٌسی تِ اضظقْای ًظام»

 تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت.« ًوایٌسگاى پیكیي

ی اًتراتات تیكتط  ًتیدِ اًس زضیافتٌس وِ اپتط ٍ پیي زض تحمیمی وِ اًدام زازُ -3

گطایف حعتی هكرهی  ٍاتؿتِ تِ ضفتاض اًتراتاتی افطازی اؾت وِ تِ قىل واهالً هكرم

  اًس. ح زازًُساضًس. آًْا ایي هؿإلِ ضا تِ قىل ظیط تَضی

اظ زٍ ًتیدِ قثِْ  ضفتاض ضؤی زّی زض آهطیىای قوالی، اضٍپایی غطتی ٍ غاپي حاوی

 تفاٍت اؾت: ًان زضتاضُ ًمف هتؼهثاى فؼال حعتی ٍ قْطًٍساى تی

اظ هكاضوت  ًرؿت، ًتایح اًتراتات تِ قْطًٍساًی تؿتگی زاضز وِ فؼالیت ووتطی

تط... یه َّازاض هتؼهة  ایسئَلَغیه آگاُ اظ لحاػ اًتراتاتی زاضًس؛ ًِ تِ قْطًٍساى هغلؼتط ٍ

ّویكِ « ػهط هاّیت» ّا ٍ ّای قرهی ًاهعز ٍ پطٍپا لطل حعب، تسٍى تَخِ تِ ٍیػگی

ایسئَلَغیه  اظ ایي ضٍ، افطاز زاضای پیًَسّای …زّس تِ ًاهعزّای حعب ذَز ضؤی هی

ٍ تی لیس  هٌفهل زٍم، گط چِ ضؤی زٌّسگاى …وٌٌس ضؼیف، ًتایح اًتراتات ضا هكرم هی

اظ لسضت  ٍتٌس زض هَفمیت احعاب زض اًتراتات ًمف زاضًس، آى زؾتِ اظ ضّثطاى حعتی وِ

زٌّسگاى  وٌٌس، تیكتط هثیي زیسگاّْای فؼاالى ؾیاؾی ّؿتٌس تا ضؤی زٍلت اؾتفازُ هی

 (.   412 – 413: 1380)اپتط ٍپیي،  «هٌفؼل

زض پػٍّف زیگطی وِ تَؾظ آلي ته تِ تطضؾی تإثیط ػَاهل هرتلف تط  -4

پطزاذتِ قسُ اؾت، « 1973 -1965»هكاضوت ؾیاؾی ًَخَاًاى آهطیىایی تیي ؾالْای 
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اختواػی ٍالسیي، هكاضوت ؾیاؾی ٍالسیي، فؼالیت خَاًاى –ػَاهلی چَى پایگاُ التهازی 

اًس.  ٍاى تط هكاضوت ؾیاؾی ًَخَاًاى زاقتِزض زتیطؾتاى ٍ گطایكات هسًی ٍالسیي تإثیط فطا

زض ایي تحمیك ًكاى زازُ قسُ اؾت وِ تإثیط پایگاُ ٍالسیي ٍ گطایكات هسًی آًْا تا حس 

ّای ًَخَاًاى زض زتیطؾتاى  ظیازی غیط هؿتمین اؾت ٍلی هكاضوت ؾیاؾی ٍالسیي ٍ فؼالیت

 (.94 - 105 :1982آلي ته، (اثط هؿتمیوی تط هكاضوت ؾیاؾی آًْا زاضز 

 
 تؼریف مفاَیم اصلی

 اّن هفاّین انلی وِ زض ایي خا تؼطیف آًْا ضطٍضت زاضز تِ قطح ظیط ّؿتٌس. 

 ٍُقَز وِ ضؤی زٌّسگاى تطای اًتراب  ّایی اعالق هی تِ گطٍُ ّبی هشجغ: گش

 . (1386)اؾواػیلی،  واًسیساّای هَضز ًظط هوىي اؾت اظ آًْا تإثیط تپصیطًس

خغ نطفاً تِ قف گطٍُ: هماهات ؾیاؾی هحلی، هؼتوسیي ّای هط زض ایٌدا گطٍُ 

 قَز. هحل، اؾاتیس زاًكگاُ، هؼلویي، زاًكدَیاى ٍ ضٍحاًیَى هحسٍز هی

 :حعب ؾیاؾی یىی اظ هفاّین تؿیاض ضایح ٍ زض ػیي حال پط  حضة سیبسی

تاقس ٍ ػام ٍ ذال اظ آى  هؼوایی اؾت وِ زض خَاهغ هرتلف تط ؾط ظتاًْا هی

الپالَهثاضا ٍ ٍایٌطزض تؼطیف ذَز اظ حعب چْاض ٍیػگی اؾاؾی ضا . گَیٌس ؾري هی

 قوطًس.  تطای آى تط هی

زاضای ؾاظهاًی هؿتوط ٍ تا زٍام تاقس ٍ تتَاًس زض فمساى تٌیاى گصاضاًف ًیع تِ  -1

 حیات تكىیالتی ذَز ازاهِ زّس.

 ّای هحلی تاقس ٍ ؾاظهاى حعب زض ؾغح وكَض گؿتطزُ تاقس. زاضای قؼثِ -2

ضّثطاًف زض نسز تِ زؾت گطفتي لسضت تاقٌس ٍ ترَاٌّس ػالٍُ تط تإثیطگصاضی  -3

 ی اخطای لسضت، ذَز ًیع زض آى هكاضوت هؿتمین زاقتِ تاقٌس.  تط ًحَُ
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زضنسز گؿتطـ پایگاُ هطزهی ذَز تاقس ٍ تىَقس تط تؼساز ضؤی زٌّسگاى ٍ  -4

 (. 5-6: 1966الپالَهثاضا ٍ ٍایٌط،( َّازاضاًف تیفعایس

 :ی ًَػی وٌكی ؾیاؾی، ػثاضت اؾت اظ  ضفتاض اًتراتاتی تِ هثاتِ سفتبساًتخبثبتی

وٌكی وِ هطزم زض اًتراتات ٍ ضؤی زازى اًتراتاتی تا تإثیطپصیطی اظ ػَاهل هرتلف اظ 

 (.1386زٌّس )غٌسی،  ذَز ًكاى هی

 
 1چارچًب وظري ي مذل تحلیلی

ّوطًگی، ّای واضوطزگطایی،  چاضچَب ًظطی ٍ هسل تحلیلی زض ایي تحمیك تلفیمی اظ ًظطیِ

ّای ضاـ، الظاضؾفلس، لیپؿت تا تإویس تط قٌاؾایی  فكاض گطٍّی، ًظطیِ تاظی ٍ زیسگاُ

خْت تاقس. وِ زض شیل ًظطات آًْا تا تإویس تط ػَاهل اختواػی هؤثط تط  ػَاهل اختواػی هی

 قَز. هطزم تِ نَضت تؿیاض هرتهط هطٍض هی ًَع ًاهعزّا، تَؾظضؤی زّی ٍ اًتراب 

 
 كاركردگرایی

تَاى گفت، هكاضوت ؾیاؾی  تا اؾتفازُ اظ ًظط واضوطزگطایی ٍ تِ عَض ذال هطتَى هی

تیٌی ًكسُ زاضز. ػالٍُ تط  ی واضوطز آقىاض ٍ پٌْاى ٍ پیاهسّای پیف اًتراتاتی تطای خاهؼِ

تَاى وٌف  تراتات زاضای واضوطزّای ذانی اؾت، هیایي وِ تط اؾاؼ ایي زیسگاُ اً

اًتراتاتی افطاز ضا ضفتاض ؾیاؾی هتإثط اظ ؾاذتاض ؾیاؾی ٍ اختواػی خاهؼِ زاًؿت )زاضاتی، 

1388.) 

                                                            
. تطای تَضیح تیكتط تِ :  تطضؾی الگَّای ضؤی زّی هطزم قْطؾتاى اضزل زض اًتراتات هدلؽ قَضای اؾالهی ٍ تغییط ٍ تحَالت 1

 ٍ تثییي خاهؼِ قٌاذتی الگَی ضؤی زّی هطزم تطٍخي ... ، حؿیٌؼلی لدطی هطاخؼِ وٌیس.  -طی آى زض تیؿت ؾال اذیط، حیسض ظف
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تَاى ًتیدِ گطفت ػَاهل ٍ  ی واضوطزگطایی، هی تِ عَض ذالنِ تا تَخِ تِ ًظطیِ

ض لالة اًتراتات ٍ ًَع ًاهعز هتغیطّای اختواػی ظیط زض خْت هكاضوت ؾیاؾی افطاز ز

 اًتراتی زذیل ّؿتٌس: 

.ذاًَازُ، 2)آگاّاًِ یا آقىاض ٍ ًاآگاّاًِ یا پٌْاى(،  .خاهؼِ پصیطی ؾیاؾی1»

 «..عثمِ اختواػی4.فطٌّگ ؾیاؾی، 3

 
 فشار گريَی

تاقس. تِ ًظط  یىی اظ ػَاهل گطٍّی وِ زض هكاضوت ؾیاؾی هؤثط اؾت فكاض گطٍّی هی

لیپؿت افطاز خاهؼِ هوىي اؾت تحت تإثیط ٌّداضّای غالة خاهؼِ ٍ فكاضّای اختواػی 

ی اختواػی ٍ  ٍازاض تِ هكاضوت اختواػی ٍ ؾیاؾی ٍ ضؤی زازى قًَس، زض ایي هیاى عثمِ

ّا ػضَیت زاضًس  ی اؾت. افطازی وِ زض گطٍُ ز تؼییي وٌٌسُالتهازی وِ فطز تِ آى تؼلك زاض

تَاًٌس تحت فكاضّای گطٍّی غیط ضؾوی ػضَیت، ٍازاض تِ هكاضوت ذانی قًَس. یىی  هی

ی هكاضوت ؾیاؾی، ًیع ٍخَز فكاضّای گطٍّی هغایط ّن اؾت. اگط  اظ ػَاهل تاظزاضًسُ

 xٍی ضا تِ ضؤی زازى تِ « واض»وی فطزی زض هؼطو فكاضّای هتضاز لطاض گیطز، هثالً گطٍُ ضؾ

ترَاًس، تطخیح  y ی ًسازى، یا ضؤی زازى تِؤٍی ضا تِ ض« فطاغت»ترَاًس ٍ گطٍُ غیط ضؾوی 

 (.58: 1386زّس تِ عَض ولی اظ هكاضوت ؾیاؾی ذَززاضی وٌس )خؼفطی ًیا،  هی

طاز تط خْت ضؤی زّی اف« فكاض گطٍّی» تَاى اؾتٌثاط وطز وِ هتغیط  اظ ایي ًظطیِ هی

 تإثیط زاضز.
 

 ي َمروگی وظریٍ

ی ّوطًگی اظ خولِ هثاحثی اؾت وِ زض ضفتاضّای اختواػی تِ ذهَل اًتراتات  پسیسُ

ی  لاتل تطضؾی اؾت. زض نَضتی وِ واًسیساّایی زض فطآیٌس ضلاتت اًتراتاتی تتَاًٌس هطحلِ

نؼَزی فانلِ گیطی اظ ضلثا ضا تِ عَض نؼَزی عی ًوایٌس، احتوال زاضز زض ضٍظّای 
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ضا ًكاى زٌّس ٍ ضؤی ذَز ضا تا ضؤی اوثطیت ّواًٌس ذَاٌّس  پایاًی، هطزم ّوطًگی تیكتطی

ایي گفتاض ذَاٌّس تَز وِ چَى ّوِ تِ فالًی ضؤی   ایي حالت هطزم ههساق  ؾاذت. زض

ّای تَزُ ٍاض تِ هطاتة  ی ّوطًگی زض خاهؼِ زٌّس هي ّن تِ اٍ ضؤی ذَاّن زاز. پسیسُ هی

 .(1386ّای فطز گطاؾت)اؾواػیلی،  تیكتط اظ خاهؼِ

ی ًظام ٌّداضی هَخة  ایي ًظطیِ، فكاضّای خوؼی ٍ تؿلظ گؿتطزُ  هغاتك تا

ّای فطزی ذَز ضا زض  قَز وِ افطاز تطای اًگكت ًوا ًكسى زض هماتل خوغ، ذَاؾتِ هی

هَلؼیت ذال فطاهَـ وطزُ ٍ هغاتك تا اًتظاضات خواػت تِ واًسیسای هَضز لثَل اوثطیت 

تِ ػٌَاى هتغیط  «ضؤی زازى خواػت هطزم»ی ّوطًگی  تِ عَض ذالنِ، اظ ًظطیِضؤی زٌّس. 

 تاقس. هیخْت ضؤی زّی ٍ اًتراب ًَع ًاهعزّا تَؾظ ضؤی زٌّسگاى اختواػی هؤثط تط 

 
 ي تازي وظریٍ

ی تاظی وؿی اؾت وِ ػالٍُ تط آى وِ هَلؼیت ذَز ضا ذَب  ی تاظی تطًسُ زض ًظطیِ

قٌاذتِ تاقس اظ هَلؼیت ضلثا ًیع آگاّی زلیمی زاقتِ تاقس. ّط تاظی هؿتلعم آهازگی ٍ 

ای خع  ّا ًتیدِ هْاضت چٌس خاًثِ اؾت. تسٍى آهازگی ٍ وؿة هْاضتْا ٍاضز قسى تِ تاظی

 آٍضز. قىؿت ضا تِ اضهغاى ًرَاّس 

ی تاظی، تاظیگط تا قٌاذت هَلؼیت ذَز تایس تتَاًس حطوت ضلیة ضا  هغاتك تا ًظطیِ

ًماط ضؼف ضلیة حساوثط ًِ تٌْا تط ًماط هثثت ذَز تإویس وطزُ تلىِ اظ پیف تیٌی وٌس ٍ 

ی تاظی ٍ ؾطاًدام آى اؾت  ی هْن ًتیدِ ی تاظی ًىتِ تطزاضی ضا زاقتِ تاقس؛ زض ًظطیِ تْطُ

 (.42: 1386 )اؾواػیلی،

خْت تِ ػٌَاى هتغیط اختواػی هؤثط تط  «تثلیغات»تِ عَض ذالنِ، اظًظطیِ تاظی 

 قَز. اؾتٌثاط هیضؤی زّی ٍ اًتراب ًَع ًاهعزّا تَؾظ ضؤی زٌّسگاى 
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 مایکل راش

ٍخَز زاضز وِ هكاضوت ؾیاؾی زض توام ؾغَح تط عثك  تِ ًظط ضاـ هساضن ٍ قَاّس فطاٍاًی

التهازی، تحهیالت، قغل، خٌؿیت، ؾي، هصّة، َّیت، ًاحیِ ٍ هحل  –پایگاُ اختواػی 

گیطز، فطق  ای وِ زض آى هكاضوت نَضت هی ظهیٌِ ؾىًَت، قرهیت ٍ هحیظ ؾیاؾی یا

ّای ؾیاؾی، ضٍقٌفىطاى ٍ خَاًاى وِ توایل ٍ ػاللِ تِ تغییط ٍ تحَل  ًمف گطٍُ ٍیوٌس.  هی

ّای هؿلظ فىطی آًاى تِ قواض  اّی اظ ذهیهِزاضًس ٍ تطذَضزاضی اظ ضٍحیِ هازی ٍ آضهاى ذَ

 (. 124-125: 1377زاًس)ضاـ ایس ضا زض خلة آضاء ٍ ًظطات هطزم تؿیاض حائع اّویت هی هی

 – ی اختواػی ّای هطخغ، عثمِ تِ عَض ذالنِ، اظ زیسگاُ هایىل ضاـ گطٍُ

ضؤی التهازی، عایفِ ٍ گطٍُ زٍؾتاى تِ ػٌَاى هتغیطّای اختواػی تط خْت ضؤی زّی 

 زٌّسگاى تإثیط زاضًس.

 
 الزارسفلذ

ّای التهازی ٍ اختواػی اظ یه  ّای هَخَز تیي ٍیػگی ی ّوثؿتگی  الظاضؾفلس تا هغالؼِ

ضؾس وِ چگًَگی ضؤی زازى هطزم  ؾَ ٍ ضفتاض ضؤی زٌّسگاى اظ ؾَی زیگط، تِ ایي ًتیدِ هی

خاهؼِ پصیطی  ی لاتل تَخْی حانل خاهؼِ پصیطی ؾیاؾی اؾت ٍ هٌظَض اظ اًساظُ تا 

ی یازگیطی اؾت وِ تِ هَخة آى خاهؼِ پصیطی ؾیاؾی ّن اظ عطیك  ؾیاؾی، فطآیٌس پیَؾتِ

ّای ّوؿي ٍ ّن اظ عطیك ًْازّای ثاًَی هاًٌس احعاب  ًْازّای اٍلیِ هاًٌس ذاًَازُ ٍ گطٍُ

 (.1383گیطز)هظفطی، ّای اختواػی نَضت هی ؾیاؾی ٍ ؾاظهاى

تٌاتطایي اظ زیسگاُ الظاضؾفلس، خاهؼِ پصیطی ؾیاؾی تِ ػٌَاى هتغیط اختواػی 

 تإثیطگصاض تط اًتراب الگَی ضؤی زّی ٍ ًَع ًاهعز اًتراتی ضؤی زٌّسگاى ّؿتٌس. 
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 مارتیه لیپست

ی ٍالؼیت اختواػی هؼتمس اؾت وِ  ؾیوَض هاضتیي لیپیؿت ّوچَى زیگط انحاب حَظُ

ٍ ػَاهل اؾت  ختواػی لطاض زاضًس ٍ ضفتاضقاى هتإثط اظ ایي ًیطٍّاافطاز زض تغي ًیطٍّای ا

ؾاظًس؛ هاًٌس: تؼلین ٍ تطتیت، قغل، زضآهس، ؾي، خٌؽ، هحل  وِ هحیظ اختواػی فطز ضا هی

الاهت، ٍ ایي ػَاهل ضا تا هكاضوت تحلیل ٍ تطضؾی ًوایس. تِ عَض ذالنِ اظ زیسگاُ 

التهازی تِ  –ی اختواػی  ُ زٍؾتاى ٍ عثمِتَاى اظ خاهؼِ پصیطی ؾیاؾی، گطٍ لیپؿت هی

ػٌَاى هتغیطّای اختواػی هؤثط تط ضؤی زّی افطاز ٍ ّوچٌیي خْت ضؤی زّی آًاى اقاضُ 

ی  تَاى چاضچَب ًظطی همالِ تا تَخِ تِ هغالة هغطٍحِ، تِ نَضت ذالنِ هیوطز. 

 حاضط ضا زض هسل تحلیل ظیط تلریم ًوَز. 

 
 َاي تحقیق فرضیٍ

هتغیط اختواػی ضا اظ آى اؾترطاج  9تؼساز  وِ اؾت انلی ی قاهل یه فطضیِ همالِ ایي

ّای فطػی،  زض ًظط گطفتِ تا تا آظهَى ایي فطضیِ ّای فطػی فطضیِ وطزُ ٍ آًْا ضا تِ ػٌَاى

 تط تدعیِ ٍ تحلیل گطزز. تط ٍ خاهغ ی انلی تحمیك، زلیك فطضیِ
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 ي اصلی فرضیٍ

ًَع واًسیسای اًتراتی( هطزم قْطؾتاى اضزل زض ػَاهل اختواػی تط الگَی ضؤی زّی)  

 اًتراتات هدلؽ قَضای اؾالهی تإثیط هؿتمین ٍ هؼٌازاضی زاضز.

 
 َاي فرػی فرضیٍ

 ٍُالگَی ضؤی زّی افطاز تإثیط هؿتمین ٍ هؼٌازاضی زاضًس. ّای هطخغ تط گط 

 .تثلیغات تط الگَی ضؤی زّی افطاز تإثیط هؿتمین ٍ هؼٌازاضی زاضز 

 تط الگَی ضؤی زّی افطاز تإثیط هؿتمین ٍ هؼٌازاضی زاضز. گطٍُ زٍؾتاى 

 .خاهؼِ پصیطی ؾیاؾی افطاز تط الگَی ضؤی زّی آًْا تإثیط هؿتمین ٍ هؼٌازاضی زاضز 

  ضؤی زازى خواػت )اوثطیت( هطزم تط الگَی ضؤی زّی افطاز تإثیط هؿتمین ٍ هؼٌازاضی

 زاضز.

 ین ٍ هؼٌازاضی زاضز.فكاض گطٍّی تط الگَی ضؤی زّی افطاز تإثیط هؿتم 

 ُی افطاز تط الگَی ضؤی زّی آًْا تإثیط هؿتمین ٍ هؼٌازاضی زاضز. ذاًَاز 

 ِی افطاز تط الگَی ضؤی زّی آًْا تإثیطهؿتمین ٍ هؼٌازاضی زاضز. عایف 

 ِالتهازی افطاز تط الگَی ضؤی زّی آًْا تإثیط هؿتمین ٍ هؼٌازاضی زاضز. -ی اختواػی عثم 

 
 ريش شىاسی

 ی حاضط ضٍـ پیوایكی اؾت. تحمیك همالًَِع ضٍـ 

 
 ي ومًوٍ گیري ي حجم ومًوٍ جامؼٍ آماري تحقیق، شیًٌ

ؾال قْطؾتاى اضزل وِ زض ؾي ضؤی  18ی افطاز تاالتط اظ  ی آهاضی ایي همالِ، ولیِ خاهؼِ

گیطی  ی ًوًَِ ًفط تَزُ اؾت. قیَُ 32765حسٍز  1385زّی لطاض زاضًس وِ زض ؾطقواضی 
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ٌاؾة خوؼیت قْطّا ٍ ضٍؾتاّا، ترف ٍ زّؿتأًْا ٍ ّوچٌیي خوؼیت ٍ تا تَخِ تِ ت

ای تهازفی اؾتفازُ قسُ اؾت ٍ حدن  ی ؾْویِ پطاوٌسگی عَایف ایي قْطؾتاى اظ قیَُ

 تاقس. ًفط هی 382ًوًَِ تط اؾاؼ فطهَل وَوطاى 

 
 تؼریف ػملیاتی متغیرَا

پصیطی  خاهؼِ -4فكاض گطٍّی   -3 ذاًَازُ -2عایفِ  -1هتغیطّای هؿتمل ایي همالِ ػثاضتٌس اظ: 

ضؤی زازى خواػت هطزم  -8 تثلیغات -7 گطٍُ زٍؾتاى -6التهازی  -ی اختواػی عثمِ -5 ؾیاؾی

س: ّای هطخغ وِ ِت نَضت ظیط تؼطیف ػولیاتی قسُ افطاز ٍ گطٍُ -9  ًا
 سًاالت مؤلفٍ اتؼاد تغیر

 طبیفِ

 ًَع طبیفِ -
)اسدلی، ًبغبًی، 

 سٍگشی ٍ ...(

پیًَذّبی ًسجی،  -
گَیص ٍ هحل 

 صًذگی

 ضوب ثِ کذاهیک اص طَایف صیش تؼلق داسیذ؟ -1
 ...  -الف: اسدلی ة: ًبغبًی ج: ٍگشی د

سأی ضوب تب چِ هیضاى ًبضی اص ایي است کِ  -2
 ای ضوب ثبضذ؟ کبًذیذای هَسد ًظش ّن طبیفِ

 - - خبًَادُ
ی ضوب ثش سٍی سأی دادى ضوب ثِ فشد  خبًَادُ -1

  تب چِ هیضاى تأثیش گزاس است؟خبغی 

 فطبس گشٍّی

گشٍّبی -1
 سسوی

گشٍّبی  -2
 غیشسسوی

- 

تب چِ هیضاى سٍاثط سبصهبًی، ثش سأی دادى ضوب ثِ  -1
 کبًذیذای خبغی هؤثش است؟

گشٍّبی غیش سسوی کِ دس آًْب ػضَ ّستیذ  -2
هبًٌذ گشٍُ ٍسصضی، گشٍُ کٌََّسدی، گشٍُ تئبتش، 

هیضاى ضوب سا ثِ سأی دادى گشٍُ فشاغت ٍ ... تب چِ 
 کٌٌذ؟ ثِ کبًذیذای خبغی تطَیق هی

پزیشی  جبهؼِ
 سیبسی

ضشکت دس  -1
 اًتخبثبت

ػذم ضشکت  -2
 دس اًتخبثبت

احسبس  -1
 ٍظیفِ کشدى

 تطَیق دیگشاى -2

تب چِ حذ خَد سا هَظف ثِ حضَس دس اًتخبثبت  -1
 داًیذ؟ هی
تب چِ حذ دیگشاى سا تطَیق ثِ سأی دادى  -2

 کٌیذ؟ هی

 -طجقِ اجتوبػی
 اقتػبدی افشاد

 ثبال -
 هتَسط -

 پبییي -

 داسایی -
 دسآهذ -

 تحػیالت -

 داسایی ضوب چِ هیضاى است؟
 ی ضوب چقذس است؟ هیضاى دسآهذ هبّیبًِ
 ضغل ضوب چیست؟
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 ضغل -
 

 هیضاى تحػیالت ضوب چقذس است؟

 - - گشٍُ دٍستبى

خبغی دٍستبى ضوب ثش سٍی سأی داى ضوب ثِ فشد  -
 تب چِ هیضاى تأثیش گزاسًذ؟

ّبی ّوکبساى، دٍستبى ٍ  تب چِ هیضاى تحلیل -
 اطشافیبى ثش سأی دادى ضوب تأثیش داسد؟

 - تجلیغبت

تجلیغبت ثِ طَس  -
 ػبم

پَستشّبی  -
 تجلیغبتی

ّبی  ًظشسٌجی -
 تجلیغبتی کبًذیذاّب

هیضاى تجلیغبت کبًذیذاّب ثش سٍی سأی داى ضوب ثِ  -
 هیضاى تأثیشگزاس است؟آًْب تب چِ 

ثش سٍی  ًَع تػبٍیش تجلیغبتی ٍ ظبّش کلی ًبهضدّب -
 سأی دادى ضوب ثِ آًْب تب چِ هیضاى تأثیشگزاس است؟

ّب ٍ  ّبیی کِ دس ّفتِ تب چِ هیضاى ًظشسٌجی -
گیشد ثش سأی  سٍصّبی پبیبًی اًتخبثبت غَست هی

 دادى ضوب هؤثش است؟

سأی دادى 
 جوبػت هشدم

- - 

چِ هیضاى سأی دادًتبى ثِ یک کبًذیذا ًبضی ضوب تب  -
 اص سأی دادى دیگشاى ثِ اٍست؟

ّب ٍ  تب چِ هیضاى ضجکِ استجبطبت سٌتی)ضت ًطیٌی -
ّب  دیذ ٍ ثبصدیذّب، هجبلس ختن ٍ ػضاداسی ٍ جطي

ٍ هشاسن سشٍس ٍ ضبدهبًی( ثش سأی دادى ضوب هؤثش 
 است؟

افشاد ٍ گشٍّبی 
 هشجغ

- - 

تب چِ هیضاى گشٍّْب ٍ افشاد صیش ثش سأی دادى ضوب  -
 ثِ یک فشد خبظ تأثیشگزاسًذ؟

هقبهبت سیبسی هحلی)استبًذاس، فشهبًذاس، ثخطذاس ٍ 
اسبتیذ  -داًطجَیبى -ثضسگبى ٍ هؼتوذیي هحلی -...(

 سٍحبًیَى -هؼلوبى -داًطگبُ

 

ی  زض ایي همالِ الگَی ضؤی زّی هتغیط ٍاتؿتِ اؾت. ایي الگَ ػثاضتؿت اظ هدوَػِ

ّا تاػث ضؤی زازى تِ  ّا ٍ ذهایهی وِ یه واًسیسا زاضز ٍ ایي ذهایم ٍ ٍیػگی ٍیػگی

اختواػی،  -تؼس ؾیاؾی، التهازی 4تَاى تِ  ّا ٍ ذهایم ضا هی قًَس. ایي ٍیػگی اٍ هی
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ّای هتغیط ٍاتؿتِ  ّا ٍ گَیِ اتؼاز ٍ هؤلفِتٌسی ًوَز:  فطٌّگی ٍ قرهی)قرهیتی( تمؿین

 اًس. زض خسٍل ظیط تِ نَضت ػولیاتی تؼطیف قسُ

 
 َا گًیٍ َا مؤلفٍ اتؼاد متغیر

 
 
 
 
 
 

اُلگَی 
 سأی دّی

 ًفَر سیبسی سیبسی
دّن کِ ًفَر سیبسی ثیطتشی داضتِ  هي ثِ فشدی سأی هی

 ثبضذ.

 فشٌّگی

هذسک ٍ تحػیالت، 
هزّجی، هیضاى ی  ٍجِْ

 اطالع اص هطکالت هٌطقِ

دّن کِ الف: داسای هذسک  هي ثِ فشدی سأی هی- 
تحػیلی ثبالتشی اص سبیشیي ثبضذ. ة:اػتقبدات هزّجی 

تش اص سبیش کبًذیذاّب ثبضذ. ج: ثب هطکالت هٌطقِ  اٍ قَی
 آضٌبتش ثبضذ.

اقتػبدی 
- 

 اجتوبػی

هیضاى داسایی، دست 
ٍدلجبص ٍ خشج کٌٌذُ، 

 اجتوبػی هَقؼیت

دّن کِ: الف: هیضاى داسایی ٍ  هي ثِ فشدی سأی هی -
اهَالص ثیص اص سبیش کبًذیذاّب ثبضذ. ة: دست ٍ دلجبص 

ثیطتش ّضیٌِ  ثبضذ ٍ دس تجلیغبت اًتخبثبتی اص سبیشیي
اٍ اص سبیش کبًذیذاّب ثْتش   کٌذ. ج: هَقؼیت اجتوبػی

 ثبضذ.

 ضخػی

جٌسیت، طبیفِ، 
ضخػیت، ظبّش، سي، 

سَاثق اجشایی، ضغل، 
 هحل سکًَت

 ای هي ثبضذ. دّن کِ ّن طبیفِ هي ثِ فشدی سأی هی -
تب چِ هیضاى قیبفِ ٍ ضکل ظبّشی کبًذیذاّب ثش سأی  -

 دادى ضوب ثِ آًْب داسای اّویت است؟
ضوب احتوبل داسد کِ ثِ کذاهیک اص افشاد صیش سأی  -

ثذّیذ؟ الف: کبًذیذاّبی جَاًتش ة: کبًذیذاّبی 
 فشقی ًذاسد تش ج: هسي

قذست ثیبى، جسبست ٍ ضجبػت، تجشثِ، سَاثق  -
اجشایی ٍ هذیشیت، ضْشت ٍ حسي سبثقِ یک کبًذیذا، 

 اًذاصُ ثشای سأی دادى ثِ اٍ داسای اّویت است؟ تب چِ 
ضوب کذام گشٍُ سا ثشای ًوبیٌذگی هجلس هٌبسجتش  -

 داًیذ؟ هی

 الف( هشداى   ة( صًبى   ج( فشقی ًذاسد

 دّن کِ دس هٌطقِ سبکي ثبضذ. سأی هیهي ثِ فشدی  -

 
 آزمًن مقذماتی، اػتثار ي پایایی
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ی پطؾكٌاهِ، خْت زلت ٍ ؾٌدف هتغیطّای هَضز هغالؼِ، پطؾكٌاهِ زض تیي  پؽ اظ تْیِ

ای غیط احتوالی زض زؾتطؼ تَز ٍ اظ عَایف ٍ  ًفط اظ هطزم قْطؾتاى اضزل وِ ًوًَِ 40

ضٍؾتاّای هرتلف اًتراب قسُ تَزًس، تَظیغ قس. چٌسیي پطؾكٌاهِ تِ نَضت ههاحثِ 

پاؾرگَ( تىویل قس، وِ ًاهفَْم تَزى چٌس ؾؤال تِ لحاػ  ؾَاز تَزى یا ون ؾَاز تَزى )تی

تط زض پطؾكٌاهِ ًْایی  ًگاضـ هكرم قس وِ تِ پیكٌْاز هترههیي اهط، ؾؤاالت ٍاضح

ّای پطؾكٌاهِ، پطؾكٌاهِ  ی حاضط، تطای ؾٌدف هیعاى اػتثاض گَیِ خایگعیي قس. زض همالِ

ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ آلفای وطًٍثاخ تِ تِ زاٍضاى زازُ قس ٍ اػتثاض آى هَضز تإییس ٍالغ قس. 

ّا ٍ هیعاى پایایی پطؾكٌاهِ پطزاذتِ قس، ؾؼی قس تطای  تطضؾی ّوثؿتگی زضًٍی هیاى گَیِ

تطی اؾتفازُ قَز، ٍ  ّای هٌاؾة ّایی وِ ّوثؿتگی الظم ضا ًساقتٌس، گَیِ تطذی اظ گَیِ

 78/0ؾؤال تطاتط تا  51ی ًْایی اؾترطاج قَز. ضطیة پایایی ول پطؾكٌاهِ تا  پطؾكٌاهِ

 تَزُ اؾت. هیعاى آلفای وطًٍثاخ تطای تؿت پایایی زض خسٍل ظیط هٌؼىؽ قسُ اؾت:

 متغیر مستقل
تؼذاد 

 گًیٍ
 ضریة پایایی تؼذاد گًیٍ متغیر ياتستٍ ضریة پایایی

 76/0 3 فشٌّگی 79/0 2 فطبس گشٍّی

جبهؼِ پزیشی 

 سیبسی
2 85/0 

 -اجتوبػی 

 اقتػبدی
3 70/0 

 75/0 4 ضخػی 69/0 2 دٍستبىگشٍُ 

    82/0 3 تجلیغبت

    71/0 2 جوبػت هشدم

 
 َا تجسیٍ ي تحلیل دادٌ

ّا اتتسا  قَز، تطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا پطزاذتِ هی ٍتحلیل زازُ  زض ایي لؿوت تِ تدعیِ

 قَز. ّا پطزاذتِ هی ًتایح تَنیفی تحمیك اضائِ ٍ ؾپؽ تِ آظهَى فطضیِ
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 تًصیفیَاي  یافتٍ

 جٌسیت 

% ضا 1/38% ضا هطزاى ٍ  9/61اًس  زض هدوَع اظ وؿاًی وِ خٌؿیت ذَز ضا هكرم وطزُ

 % ( ًیع ثثت ًكسُ اؾت. 6/0ی هَضز هغالؼِ ) ًفط اظ ًوًَِ 2زٌّس. خٌؿیت  ظًاى تكىیل هی

 
 جدٍل تَزيع فراٍاًی ًوًَِ هَرد هطالعِ بر حسب جٌسیت

 درصذ مؼتثر درصذ فراياوی جىسیت

 9/61 5/61 203 هشد

 1/38 9/37 125 صى

 - 6/0 2 ثذٍى پبسخ

 100 100 330 جوغ

 

  گرٍُ سٌی 

% 2/28اًس. ایي گطٍُ تِ تٌْایی  ؾال لطاض زاقتِ 44تا  35اوثطیت پاؾرگَیاى زض گطٍُ ؾٌی 

تا  15ّای ؾٌی  ی هَضز هغالؼِ ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت. پؽ اظ آى گطٍُ اظ ول ًوًَِ

% تیكتطیي ًؿثت اظ پاؾرگَیاى ضا 5/24% ٍ 9/27ؾالِ تِ تطتیة تا  34تا  25ؾالِ ٍ  24

ؾال ووتطیي ًؿثت اظ  55ؾالِ ٍ ّوچٌیي افطاز تاالتط اظ  54تا  45افطاز  قًَس. قاهل هی

ی هَضز  % اظ ول ًوًَِ 5/5اًس. زض هدوَع  ی هَضز هغالؼِ ضا تِ ذَز اذتهال زازُ ًوًَِ

ی هَضز هغالؼِ ًیع  اًس. هیاًگیي ؾٌی ًوًَِ هغالؼِ ٍضؼیت ؾٌی ذَز ضا هكرم ًىطزُ
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 70ؾالِ ٍ هؿي تطیي آًْا  15ت. خَاى تطیي پاؾرگَ ؾال هحاؾثِ قسُ اؾ 8/32تطاتط تا 

 ؾالِ تَزُ اؾت. 
 
 
 
 

 ي هَرد هطالعِ بر حسب گرٍُ سٌی جدٍل تَزيع فراٍاًی ًوًَِ
 درصذ مؼتثر درصذ فراياوی گريٌ سىی

 5/29 9/27 92 سبل 24-15

 26 5/24 81 سبل 34-25

 8/29 2/28 93 سبل 44-35

 2/12 5/11 38 سبل 54-45

 6/2 4/2 8 ٍ ثیطتش سبل 55

 - 5/5 18 ثذٍى پبسخ

 100 100 330 جوغ

 

 ٍضعیت تأّل 

زٌّس. ّط یه  ی تؼس هدطزیي تكىیل هی ی هَضز هغالؼِ ضا هتإّلیي ٍ زض هطتثِ اوثطیت ًوًَِ

ی هَضز هغالؼِ ضا تِ ذَز  % اظ ول ًو9/30ًَِ% ٍ 7/66ّای شوط قسُ تِ تطتیة  اظ گطٍُ

اًسوی اظ پاؾرگَیاى قاهل افطازی ّؿتٌس وِ اظ ّوؿط ذَز خسا  اًس. ًؿثت اذتهال زازُ

% پاؾرگَیاى ًیع ٍضؼیت تإّل ذَز ضا 1فَت وطزُ اؾت. ووتط اظ  قسُ ٍ یا ّوؿطقاى

 اًس.  هكرم ًىطزُ
 ي هَرد هطالعِ بر حسب ٍضعیت تأّل جدٍل تَزيع فراٍاًی ًوًَِ

 درصذ مؼتثر درصذ فراياوی يضؼیت تأَل

 1/67 7/66 220 هتأّل

 1/31 9/30 102 هجشد
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 2/1 2/1 4 جذا ضذُ

 6/0 6/0 2 فَت ّوسش

 - 6/0 2 پبسخثذٍى 

 100 100 330 جوغ

 
 

 سطح تحصیالت 

اًس تِ ًحَی وِ ًوی تَاى  ّای تحهیلی هرتلف پطاوٌسُ قسُ ی هَضز هغالؼِ زض گطٍُ ًوًَِ

ّای تحهیلی زیگط ًؿثت  گفت یه گطٍُ تحهیلی تِ عَض لاتل تَخْی زض همایؿِ تا گطٍُ

تاالتطی ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت. افطاز ظیط زیپلن، زیپلن، فَق زیپلن ٍ لیؿاًؽ ّط 

قًَس. افطاز فَق لیؿاًؽ ٍ تاالتط تا  ی هَضز هغالؼِ ضا قاهل هی ًوًَِ% اظ ول 20یه حسٍز 

% ووتطیي ًؿثت پاؾرگَیاى ضا تكىیل 6/0% ٍ افطاز زاضای تحهیالت حَظٍی تا 9/3

 اًس.  زازُ

تِ لحاػ ؾغح تحهیلی پسضاى ٍ هازضاى پاؾرگَیاى، تیكتطیي زضنس زض گطٍُ افطاز 

اًس. زض هطتثِ ؾَم ًیع  ع افطاز ظیط زیپلن لطاض گطفتِتی ؾَاز لطاض زاضًس. زض هطتثِ تؼس ًی

 اًس وِ ؾغح تحهیالت پسض ٍ هازض آًْا زیپلن تَزُ اؾت.  پاؾرگَیاًی لطاض گطفتِ

 
 تحلیل تًصیفی ي استىثاطی الگًي رأي دَی ي اتؼاد آن 

 خصايص فرٌّگی کاًديدا 

 الف. تحلیل تَغیفی

ّای فطٌّگی واًسیساّا ًكاى  ّای هحاؾثِ قسُ تطای قاذم زضنسّا ٍ هیاًگیي

ی هَضز هغالؼِ اظ اّویت تؿیاض تاالیی تطذَضزاض  ّا زض تیي ًوًَِ زّس وِ ایي قاذم هی

)اًسوی تاالتط یا پاییي تط( تطای ّط ؾِ قاذم ٍ  4ّای ًعزیه تِ همساض  ّؿتٌس. هیاًگیي
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ّای هطتَعِ هَافك یا واهالً هَافك  پاؾرگَیاى وِ تا گَیِ ّوچٌیي زضنس تؿیاض تاالیی اظ

ّا اظ خایگاُ تؿیاض هْوی تطای افطاز ٍاخس قطایظ ضؤی  زّس وِ ایي قاذم اًس ًكاى هی تَزُ

 زض ایي هٌغمِ لطاض زاضًس. 

 

 

 ة. تحلیل استٌجبطی

ی آهاضی، تِ  قَز وِ اظ ًظط خاهؼِ تِ زؾت آهسُ ًیع هكرم هی tتا همایؿِ همازیط 

ی اٍل ٍ زٍم  ّای آقٌایی تا هكىالت هٌغمِ ٍ اػتمازات هصّثی زض ٍّلِ تطتیة قاذم

گیطز. ایي ًتایح تا اعویٌاى حسالل  حائع اّویت ّؿتٌس ٍ زض ًْایت تحهیالت تاالتط لطاض هی

95 %(P < 0.05) .لاتل تؼوین ّؿتٌس 

 

 ِي سیاسی کاًديدا خصیص 

 الف. تحلیل تَغیفی

ی هَضز هغالؼِ  زّس وِ ًعزیه تِ زٍ ؾَم اظ ًوًَِ زضنسّای هحاؾثِ قسُ ًكاى هی

تا ایي هَضَع وِ ًفَش ؾیاؾی تیكتط واًسیسا یىی اظ هؼیاضّا زض اًتراب ٍی تَؾظ افطاز 

 اًس.  ٍاخس قطایظ ضؤی اؾت هَافك یا واهالً هَافك تَزُ

 ة. تحلیل استٌجبطی

اظ حس ٍؾظ همیاؼ  (P < 0.05)تِ عَض هؼٌازاضی  7/3هیاًگیي تِ زؾت آهسُ تطاتط تا 

ّای هطتَط  تَاى ایي قاذم ضا ًیع زض تیي قاذم ( تیكتط اؾت. تِ ایي تطتیة هی3)همساض 

 تِ قطایظ واًسیساّا تِ ػٌَاى یه قاذم زض هدوَع هْن اضظیاتی وطز. 

 

 اجتواعی کاًديدا -خصايص اقتصادي 
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 تحلیل تَغیفی الف.

-زّس وِ اظ هیاى ؾِ قاذم عطح قسُ تطای هَلؼیت التهازی ًتایح ًكاى هی

ّایی وِ هٌؼىؽ وٌٌسُ ٍضؼیت التهازی واًسیساّا ّؿتٌس، چٌساى هَضز  اختواػی، قاذم

اًس؛ زض حالی وِ قاذهی وِ هَلؼیت اختواػی واًسیسا ضا  ی هَضز هغالؼِ ًثَزُ تَخِ ًوًَِ

ّای هْن تطای  ی هَضز هغالؼِ تِ ػٌَاى یىی اظ ذهیهِ ًَِزّس تَؾظ ًو ًكاى هی

 واًسیساّا زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.

 ة. تحلیل استٌجبطی

زّس وِ اظ ًظط  اختواػی ًكاى هی –هحاؾثِ قسُ تطای ؾِ قاذم التهازی tهمازیط 

ی اًتراتیِ( ووتطیي  ی افطاز ٍاخس قطایظ ضؤی زض حَظُ ی آهاضی هَضز هغالؼِ )ولیِ خاهؼِ

ّای تثلیغاتی  ی زٍم هطتَط تِ ّعیٌِ اّویت تِ تحث زاضایی ٍ اهَال ٍ زض هطتثِ

ط هٌفی هثثت تطای قاذم هَلؼیت اختواػی )زض همایؿِ تا همازی tواًسیساّاؾت. همساض 

ّای  تَاى ایي قاذم ضا زض تیي قاذم زّس وِ هی تطای زٍ قاذم زیگط( ًكاى هی

 تطیي قاذم زاًؿت.  ی آهاضی هَضز هغالؼِ، هْن اختواػی اظ ًظط خاهؼِ –التهازی 
 

 ّاي ًوًَِ با حد ٍسط هقیاس تعريف شدُ  ي هیاًگیي جدٍل هقايسِ

 عیاجتوا -ّاي اقتصادي  ي اّویت شاخص اًدازُ براي 

 مقذار تی َا شاخص
درجٍ 

 آزادي

سطح 

 مؼىاداري

تفايت 

َا تا حذ  میاوگیه

 يسط

% تراي 59ي اطمیىان  فاصلٍ

 َا تفايت میاوگیه

 كران تاال كران پاییه

 -/78 -02/1 -/90 000/0 327 -963/14 هیضاى داسایی ٍ اهَال

 -/73 -00/1 -/86 000/0 327 -833/12 ّبی تجلیغبتی ّضیٌِ

 59/0 33/0 46/0 000/0 327 961/6 هَقؼیت اجتوبػی

-ّبی اقتػبدی ضبخع

 اجتوبػی
156/9- 327 000/0 43/- 52/- 34/- 
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 َاي شخصی كاوذیذا يیصگی

 الف. تحلیل تَغیفی

ی هَضز هغالؼِ تا زٍ  زّس وِ زض هدوَع تیكتط اظ زٍ ؾَم اظ ًوًَِ ًتایح ًكاى هی

ّای یه  قداػت ٍ خؿاضت تِ ػٌَاى ٍیػگی قاذم ؾَاتك اخطایی ٍ لسضت تیاى ٍ

ی  اًس ایي زض حالی اؾت وِ تطای زٍ ذهیهِ واًسیسای ذَب هَافك یا واهالً هَافك تَزُ

زیگط قاهل ّن عایفِ ای یا ّن لَهی تَزى ٍ ّوچٌیي ظاّطی آضاؾتِ ٍ ظیثا زاقتي تٌْا 

 اًس.ُ حسٍز یه چْاضم هَافك تَزى یا واهالً هَافك تَزى ذَز ضا اػالم وطز

ی زیگط قاهل ؾي ٍ خٌؽ ًتایح تِ ایي قطح اؾت: زض  تِ لحاػ زٍ ذهیهِ

ی هَضز هغالؼِ اٍلَیتی زض تیي واًسیسای خَاى یا هؿي ٍ ظى یا هطز  هدوَع اوثطیت ًوًَِ

اًس اها زض تیي پاؾرگَیاًی وِ ؾي تطای آًْا حائع اّویت تَزُ اؾت اٍلَیت تا  ًساقتِ

پاؾرگَیاًی وِ تطای آًْا خٌؿیت واًسیسا حائع اّویت تَزُ  تط، ٍ تطای واًسیساّای خَاى

 اؾت هطزاى زض اٍلَیت ّؿتٌس. 

 ة. تحلیل استٌجبطی

هیاًگیي ذهایم ّن عایفِ ای تَزى ٍ ّوچٌیي زاقتي ظاّطی آضاؾتِ ٍ ظیثا زض 

یا حس ٍؾظ پاییي تط اؾت اها تِ ایي زلیل وِ ایي تفاٍت  3ی هَضز هغالؼِ اظ همساض  ًوًَِ

ی  تَاى چٌیي ًتیدِ گطفت وِ زض خاهؼِ هی (P > 0.05)لحاػ آهاضی هؼٌازاض ًیؿت تِ 

ی اًتراتیِ هَضز هغالؼِ ایي زٍ ذهیهِ زضحس  آهاضی ٍاخساى قطایظ ضؤی زض حَظُ

ّای تِ  هتَؾغی زض اًتراب قسى یه واًسیسا تَؾظ ضؤی زٌّسگاى تإثیط زاضز. هیاًگیي
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ی، قْطت ٍ حؿي ؾاتمِ اظ یه ؾَ ٍ زاقتي زؾت آهسُ هطتَط تِ ذهایم ؾَاتك اخطای

وِ  (P < 0.05)ّؿتٌس  3لسضت تیاى، خؿاضت ٍ قداػت زاضای تفاٍت هؼٌازاض تا همساض 

ی شوط قسُ ضا تطای واًسیساّا زض ؾغح تاالیی  تَاى اّویت زٍ ذهیهِ زّس هی ًكاى هی

 زاًؿت. 

 
 َا آزمًن فرضیٍ

گیطًس. تطای ایي هٌظَض، اظ  ظهَى لطاض هیّا هَضز آ پؽ اظ تحلیل الگَی ضؤی زّی، فطضیِ

 ی ؾاذتاضی ووه گطفتِ قسُ اؾت . ؾاظی هؼازلِ هسل

 ِّای هطخغ تط الگَی ضؤی زّی افطاز ٍاخس قطایظ ضؤی، تإثیط زاضًس. گطٍُ ی اٍل: فشضی 

ّای  وٌس وِ ّط چِ فطز تا قست تیكتطی تحت تإثیط گطٍُ ی اٍل ػٌَاى هی فطضیِ

گیطز. تِ ػثاضت زیگط تطای  هطخغ تاقس، الگَی ضؤی زّی ٍی تحت تإثیط تیكتطی لطاض هی

ّای فطٌّگی،  وٌس وِ واًسیسای هَضز ًظط ٍی زاضای چِ ٍیػگی فطز اّویت تیكتطی پیسا هی

هی اؾت. ضطیة گاهای اؾتاًساضز تِ زؾت آهسُ تطاتط تا اختواػی، ؾیاؾی ٍ قر-التهازی

زّس وِ  ًكاى هی 000/0ٍ ؾغح هؼٌازاضی  123/4ّوطاُ تا ًؿثت تحطاًی تِ همساض  31/0

تَاى  % هی5ی تحمیك ضا تإییس وطز. تِ ػثاضت زیگط تا حساوثط ذغای  % فطضی95ِتَاى تا  هی

ّای  چِ افطاز تیكتط تحت تإثیط گطٍُی آهاضی هَضز هغالؼِ، ّط  تإییس وطز وِ زض خاهؼِ

تَاى ًتیدِ  وٌس. ّوچٌیي هی هطخغ تاقٌس، الگَی ضؤی زّی آًْا خْت ذانی پیسا هی

ّای هطخغ تاقٌس، ذهایم فطٌّگی،  گطفت وِ ّط چِ افطاز تیكتط تحت تإثیط گطٍُ

 اختواػی، ؾیاؾی ٍ قرهی آًْا تِ ٌّگام ضؤی زازى اظ اّویت تیكتطی تطذَضزاض-التهازی

 وٌس.  % تغییطات زض هتغیط ٍاتؿتِ ضا تثییي هی10قَز. تا ایي حال، هتغیط هؿتمل تا  هی
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 ي اٍل هدل تدٍيي شدُ براي آزهَى فرضیِ

 
 ي اٍل جدٍل برآٍردّاي اًجام شدُ براي آزهَى فرضیِ

وًع 

 پارامتر
 جُت تأثیر

 ترآيرد مقذار
خطاي 

 مؼیار

وسثت 

 تحراوی

سطح 

 مؼىاداري

ي  وتیجٍ

ي  فرضیٍ

 تحقیق
 استاوذارد

 غیر

 استاوذارد

 گبهب
اثش گشٍُ هشجغ ثش 

 الگَی سأی دّی
 تأییذ 000/0 123/4 038/0 16/0 31/0

 

 ِتثلیغات تط الگَی ضؤی زّی افطاز ٍاخس قطایظ ضؤی تإثیط زاضًس. ی دٍم: فشضی 

ی زٍم تط ایي هَضَع تا اّویت هتوطوع اؾت وِ ّط چِ افطاز تیكتط تحت  فطضیِ

تإثیط تثلیغات ضؤی زٌّس، الگَی ضؤی زّی آًْا ًیع تیكتط تحت تإثیط تثلیغات قىل ذَاّس 

قَز. ضطیة  ی زٍم تحمیك، تإییس هی زّس وِ فطضیِ گطفت. هحاؾثات اًدام قسُ ًكاى هی

تِ زؾت آهسُ اؾت وِ تا تَخِ تِ  30/0َی ضؤی زّی تطاتط تا گاها یا تإثیط تثلیغات تط الگ

تا همساض نفط زاضای  000/0ٍ ؾغح هؼٌازاضی  034/4ًؿثت تحطاًی هحاؾثِ قسُ تطاتط تا 

% ًِ تٌْا زض 95تَاى لضاٍت وطز وِ تا اعویٌاى  تفاٍت هؼٌازاض اؾت ٍ تِ ّویي زلیل هی

ات تط الگَی ضؤی زّی افطاز تإثیط زاضز. زض ی آهاضی ًیع تثلیغ ًوًَِ آهاضی تلىِ زض خاهؼِ

% اظ تغییطات ٍاضیاًؽ هتغیط 9تَاًس تا  ی زٍم هی ّط حال هتغیط هؿتمل عطح قسُ زض فطضیِ

% اظ ٍاضیاًؽ الگَی ضؤی زّی تحت تإثیط هتغیطّایی غیط اظ 91ٍاتؿتِ ضا تثییي وٌس ٍ 

 تثلیغات اؾت. 
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 ي دٍم هدل تدٍيي شدُ براي آزهَى فرضیِ
 ي دٍم برآٍردّاي اًجام شدُ براي آزهَى فرضیِ جدٍل

وًع 

 پارامتر
 جُت تأثیر

 ترآيرد مقذار
خطاي 

 مؼیار

وسثت 

 تحراوی

سطح 

 مؼىاداري

وتیجٍ 

ي  فرضیٍ

 تحقیق
 استاوذارد

 غیر

 استاوذارد

 گبهب
اثش تجلیغبت ثش الگَی 

 سأی دّی
 تأییذ 000/0 034/4 036/0 14/0 30/0

 

 ِگطٍُ زٍؾتاى تط الگَی ضؤی زّی افطاز ٍاخس قطایظ ضؤی تإثیط  ی سَم: فشضی

 زاضًس.

ی ؾَم تط هثٌای ایي ایسُ هْن اؾت وِ ّط چِ افطاز زض ضؤی زازى ذَز تحت  فطضیِ

تإثیط گطٍُ زٍؾتاى لطاض گیطًس، الگَی ضؤی زّی آًْا ًیع تحت تإثیط آى قىل ذَاّس 

قَز. ضطیة  ی ؾَم تحمیك تإییس هی یِزّس وِ فطض گطفت. هحاؾثات اًدام قسُ ًكاى هی

تِ زؾت آهسُ اؾت وِ تا تَخِ تِ  32/0گاها یا تإثیط تثلیغات تط الگَی ضؤی زّی تطاتط تا 

تا همساض نفط زاضای  000/0ٍ ؾغح هؼٌازاضی  150/4ًؿثت تحطاًی هحاؾثِ قسُ تطاتط تا 

% ًِ تٌْا زض 95ٌاى تَاى لضاٍت وطز وِ تا اعوی تفاٍت هؼٌازاض اؾت ٍ تِ ّویي زلیل هی

ی آهاضی ًیع گطٍُ زٍؾتاى تط الگَی ضؤی زّی افطاز تإثیط  ی آهاضی، تلىِ زض خاهؼِ ًوًَِ

% اظ تغییطات زض ٍاضیاًؽ الگَی ضؤی زّی ضا 11ی ؾَم تا  زاضًس. هتغیط هؿتمل زض فطضیِ

 ت. % اظ ایي تغییطات تحت تإثیط هتغیطّایی غیط اظ گطٍُ زٍؾتاى اؾ89وٌس ٍ  تثییي هی

 ي سَم هدل تدٍيي شدُ براي آزهَى فرضیِ



 1390بْار    6شوارُ   الوللی فصلٌاهِ تحقیقات سیاسی ٍ بیي /  160

 
 

 ي سَم جدٍل برآٍردّاي اًجام شدُ براي آزهَى فرضیِ

وًع 

 پارامتر
 جُت تأثیر

 ترآيرد مقذار
خطاي 

 مؼیار

وسثت 

 تحراوی

سطح 

 مؼىاداري

ي  ي فرضیٍ وتیجٍ

 استاوذارد تحقیق
 غیر

 استاوذارد

 گبهب

اثش گشٍُ دٍستبى 

ثش الگَی 

 دّی سأی

 تأییذ 000/0 150/4 037/0 15/0 32/0

 ِپصیطی ؾیاؾی تط الگَی ضؤی زّی افطاز ٍاخس قطایظ  خاهؼِ ی چْبسم: فشضی

 ضؤی تإثیط زاضز.

وٌس وِ ّط چِ فطز زض ضؤی زازى ذَز تیكتط تحت تإثیط  ی چْاضم ػٌَاى هی فطضیِ

پصیطی ؾیاؾی تاقس، تِ ّواى ًؿثت ًیع زض الگَی ضؤی زّی ذَز تا  ّای خاهؼِ هؼطف

ّای آى لطاض ذَاّس گطفت. تِ  پصیطی ؾیاؾی ٍ هؼطف قست تیكتطی تحت تإثیط خاهؼِ

وٌس وِ واًسیسای هَضز ًظط ٍی زاضای چِ  هی ػثاضت زیگط تطای فطز اّویت تیكتطی پیسا

اختواػی، ؾیاؾی ٍ قرهی اؾت. ضطیة گاهای اؾتاًساضز -ّای فطٌّگی، التهازی ٍیػگی

ٍ ؾغح هؼٌازاضی  659/5ّوطاُ تا ًؿثت تحطاًی تِ همساض  40/0تِ زؾت آهسُ تطاتط تا 

تِ ػثاضت زیگط تا  تحمیك ضا تإییس وطز.  ی % فطضی95ِتَاى تا  زّس وِ هی ًكاى هی 000/0

ی آهاضی هَضز هغالؼِ، ّط چِ افطاز تیكتط  تَاى تإییس وطز وِ زض خاهؼِ % هی5حساوثط ذغای 

پصیطی ؾیاؾی تاقٌس، الگَی ضؤی زّی آًْا خْت ذانی پیسا  ّای خاهؼِ تحت تإثیط هؼطف

ّای  تَاى ًتیدِ گطفت وِ ّط چِ افطاز تیكتط تحت تإثیط هؼطف وٌس. ّوچٌیي هی هی

اختواػی، ؾیاؾی ٍ قرهی آًْا -پصیطی ؾیاؾی تاقٌس، ذهایم فطٌّگی، التهازی ؼِخاه

% 16پصیطی ؾیاؾی تا  قَز. خاهؼِ تِ ٌّگام ضؤی زازى اظ اّویت تیكتطی تطذَضزاض هی

% اظ ایي تغییطات تحت تإثیط هتغیطّایی غیط 84وٌس ٍ  تغییطات زض هتغیط ٍاتؿتِ ضا تثییي هی
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تطیي هتغیطّای تثییي  پصیطی ؾیاؾی یىی اظ هْن . خاهؼِپصیطی ؾیاؾی اؾت اظ خاهؼِ

 ی آهاضی هَضز هغالؼِ اؾت.  ی الگَی ضؤی زّی افطاز ٍاخس قطایظ ضؤی زض خاهؼِ وٌٌسُ
 

 ي چْارم هدل تدٍيي شدُ براي آزهَى فرضیِ

 
 ي چْارم جدٍل برآٍردّاي اًجام شدُ براي آزهَى فرضیِ

وًع 

 پارامتر
 جُت تأثیر

 ترآيرد مقذار
خطاي 

 مؼیار
 وسثت تحراوی

سطح 

 مؼىاداري

ي  وتیجٍ

ي  فرضیٍ

 تحقیق
 استاوذارد

 غیر

 استاوذارد

 گبهب

پزیشی  اثش جبهؼِ

سیبسی ثش الگَی 

 سأی دّی

 تأییذ 000/0 659/5 032/0 18/0 40/0

 ِضؤی زازى خواػت )اوثطیت( هطزم تط الگَی ضؤی زّی افطاز ٍاخس  ی پٌجن: فشضی

 قطایظ ضؤی تإثیط زاضًس.

وٌس وِ ّط چِ فطز زض ضؤی زازى ذَز تیكتط تحت تإثیط  ی پٌدن ػٌَاى هی فطضیِ

خواػت هطزم تاقس تِ ّواى ًؿثت ًیع زض الگَی ضؤی زّی ذَز تا قست تیكتطی تحت 

طاض ذَاّس گطفت. ضطیة گاهای اؾتاًساضز تِ زؾت ّای آى ل تإثیط خواػت هطزم ٍ هؼطف

ًكاى  036/0ٍ ؾغح هؼٌازاضی  100/2ّوطاُ تا ًؿثت تحطاًی تِ همساض  15/0آهسُ تطاتط تا 

ی تحمیك ضا تإییس وطز. تِ ػثاضت زیگط تا حساوثط ذغای  % فطضی95ِتَاى تا  زّس وِ هی هی
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لؼِ، ّط چِ افطاز تیكتط تحت تإثیط ی آهاضی هَضز هغا تَاى تإییس وطز وِ زض خاهؼِ % هی5

وٌس. خواػت  ّای خواػت هطزم تاقٌس الگَی ضؤی زّی آًْا خْت ذانی پیسا هی هؼطف

% اظ ایي تغییطات تحت تإثیط 96وٌس ٍ  % تغییطات زض هتغیط ٍاتؿتِ ضا تثییي هی4هطزم تا 

ا ؾایط هتغیطّایی غیط اظ خواػت هطزم اؾت. ضؤی خواػت )اوثطیت( هطزم زض همایؿِ ت

ی آهاضی هَضز هغالؼِ تطذَضزاض  هتغیطّای هؿتمل اظ لسضت تثییي وٌٌسگی ووتطی زض خاهؼِ

 تَزُ اؾت. 

 ي پٌجن هدل تدٍيي شدُ براي آزهَى فرضیِ
 

 ي پٌجن جدٍل برآٍردّاي اًجام شدُ براي آزهَى فرضیِ

وًع 

 پارامتر
 جُت تأثیر

 ترآيرد مقذار

 خطاي مؼیار
وسثت 

 تحراوی

سطح 

 مؼىاداري

ي  وتیجٍ

ي  فرضیٍ

 تحقیق
 استاوذارد

 غیر

 استاوذارد

 گبهب

اثش سأی دادى 

جوبػت هشدم ثش 

 الگَی سأی دّی

 تأییذ 036/0 100/2 034/0 07/0 15/0

 

 ِفكاض گطٍّی تط الگَی ضؤی زّی افطاز ٍاخس قطایظ ضؤی تإثیط  ی ضطن: فشضی

 زاضًس.

ی قكن تط ایي هَضَع تا اّویت هتوطوع اؾت وِ ّط چِ افطاز تیكتط تحت  فطضیِ

تإثیط فكاضّای گطٍّی ضؤی زٌّس، الگَی ضؤی زّی آًْا ًیع تیكتط تحت تإثیط چٌیي 
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ی  زّس وِ فطضیِ فكاضّای گطٍّی قىل ذَاّس گطفت. هحاؾثات اًدام قسُ ًكاى هی

اضز یا تإثیط فكاضّای گطٍّی تط الگَی قَز. ضطیة گاهای اؾتاًس قكن تحمیك تإییس هی

تِ زؾت آهسُ اؾت وِ تا تَخِ تِ ًؿثت تحطاًی هحاؾثِ قسُ تطاتط  26/0ضؤی زّی تطاتط تا 

تا همساض نفط زاضای تفاٍت هؼٌازاض اؾت ٍ تِ ّویي  000/0ٍ ؾغح هؼٌازاضی  472/3تا 

ی  اضی تلىِ زض خاهؼِی آه % ًِ تٌْا زض ًو95ًَِتَاى لضاٍت وطز وِ تا اعویٌاى  زلیل هی

آهاضی ًیع فكاضّای گطٍّی تط الگَی ضؤی زّی افطاز تإثیط زاضز. زض ّط حال هتغیط هؿتمل 

% اظ تغییطات ٍاضیاًؽ هتغیط ٍاتؿتِ ضا تثییي وٌس 7تَاًس تا  ی قكن هی عطح قسُ زض فطضیِ

 اؾت.  % اظ ٍاضیاًؽ الگَی ضؤی زّی تحت تإثیط هتغیطّایی غیط اظ فكاضّای گطٍّی93ٍ 

 ي ششن هدل تدٍيي شدُ براي آزهَى فرضیِ
 

 ي ششن جدٍل برآٍردّاي اًجام شدُ براي آزهَى فرضیِ

وًع 

 پارامتر
 جُت تأثیر

 ترآيرد مقذار
خطاي 

 مؼیار
 وسثت تحراوی

سطح 

 مؼىاداري

ي  وتیجٍ

ي  فرضیٍ

 تحقیق
 استاوذارد

 غیر

 استاوذارد

 گاها
اثط فكاض گطٍّی 

 تط الگَی ضؤی زّی
 تإییس 000/0 472/3 032/0 11/0 26/0
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 ِذاًَازُ تط الگَی ضؤی زّی افطاز ٍاخس قطایظ ضؤی تإثیط زاضًس. ی ّفتن: فشضی 

وٌس وِ ّط چِ فطز تا قست تیكتطی تحت تإثیط ذاًَازُ  ی ّفتن ػٌَاى هی فطضیِ

تطای ضؤی زازى تاقس، الگَی ضؤی زّی ٍی ًیع تحت تإثیط تیكتطی زض تطاتط ذاًَازُ لطاض 

ّوطاُ تا ًؿثت تحطاًی تِ  25/0گیطز. ضطیة گاهای اؾتاًساضز تِ زؾت آهسُ تطاتط تا  هی

ی تحمیك ضا  % فطضی95ِتَاى تا  زّس وِ هی ًكاى هی 000/0ی ٍ ؾغح هؼٌازاض 349/3همساض 

ی آهاضی  تَاى تإییس وطز وِ زض خاهؼِ % هی5تإییس وطز. تِ ػثاضت زیگط تا حساوثط ذغای 

هَضز هغالؼِ، ّط چِ افطاز تیكتط تحت تإثیط ذاًَازُ تاقٌس، الگَی ضؤی زّی آًْا خْت 

% تغییطات 6وٌس. تا ایي حال، هتغیط هؿتمل تا  ّای ذاًَازُ پیسا هی ذانی هغاتك تا زیسگاُ

% اظ تغییطات زض هتغیط ٍاتؿتِ تحت تإثیط ػَاهلی غیط 94وٌس ٍ  زض هتغیط ٍاتؿتِ ضا تثییي هی

 اظ ذاًَازُ اؾت. 

 ي ّفتن هدل تدٍيي شدُ براي آزهَى فرضیِ
 

 ي ّفتن جدٍل برآٍردّاي اًجام شدُ براي آزهَى فرضیِ

وًع 

 پارامتر
 جُت تأثیر

 ترآيرد مقذار
خطاي 

 مؼیار

وسثت 

 تحراوی

سطح 

 مؼىاداري

ي  وتیجٍ فرضیٍ

 استاوذارد تحقیق
 غیر

 استاوذارد

 گبهب
اثش خبًَادُ ثش 

 اُلگَی سأی دّی
 تأییذ 000/0 349/3 025/0 085/0 25/0
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 ِعایفِ افطاز تط الگَی ضؤی زّی افطاز ٍاخس قطایظ ضؤی تإثیط زاضًس. ی ّطتن: فشضی 

وٌس وِ ّط چِ فطز زض ضؤی زازى ذَز تیكتط تحت تإثیط  ی ّكتن ػٌَاى هی فطضیِ

تؼلك عایفِ ای ذَز تاقس، تِ ّواى ًؿثت ًیع زض الگَی ضؤی زّی ذَز تا قست تیكتطی 

تحت تإثیط عایفِ لطاض ذَاّس گطفت. ایٌىِ فطز ضؤی تسّس یا ضؤی ًسّس چٌاًچِ تحت تإثیط 

ّای فطٌّگی،  واًسیسای هَضز ًظطـ زاضای چِ ٍیػگی عایفِ لطاض گیطز، آًگاُ ایٌىِ

ّای آًاى لطاض  اختواػی، ؾیاؾی ٍ قرهی تاقس ًیع تحت تإثیط عایفِ ٍ زیسگاُ-التهازی

،  27/0،  30/0ذَاّس گطفت. ضطیة گاهای اؾتاًساضز تِ زؾت آهسُ تِ تطتیة تطاتط تا 

هیاًىَُ ّوطاُ تا  -ٍ ًاغاى زیٌاضاى، اضزلی -زقته، ضٍگط -تطای عَایف واج 23/0ٍ  21/0

ّوطاُ تا ؾغَح  664/3ٍ  356/3،  201/4،  605/4ًؿثت تحطاًی تِ تطتیة تِ همساض 

ی تحمیك ضا تإییس وطز. تِ ػثاضت  % فطضی95ِتَاى تا  زّس وِ هی ًكاى هی 000/0هؼٌازاضی 

ّط چِ  ی آهاضی هَضز هغالؼِ، تَاى تإییس وطز وِ زض خاهؼِ % هی5زیگط تا حساوثط ذغای 

ی ذَز تاقٌس، الگَی ضؤی زّی آًْا ًیع خْت ذانی هغاتك تا  افطاز تیكتط تحت تإثیط عایفِ

% اظ ٍاضیاًؽ هتغیط ٍاتؿتِ ضا 18وٌس. تؼلك عایفِ ای زض هدوَع تا  ذَاؾت آًْا پیسا هی

% اظ ایي تغییطات تحت تإثیط هتغیطّایی غیط اظ تؼلك عایفِ ای اؾت. 82وٌس ٍ  تثییي هی

ای زض همایؿِ تا ؾایط هتغیطّای هؿتمل اظ لسضت تثییي وٌٌسگی تاالتطی زض  ایفِتؼلك ع

 ی آهاضی هَضز هغالؼِ تطذَضزاض تَزُ اؾت.  خاهؼِ

 ي ّشتن هدل تدٍيي شدُ براي آزهَى فرضیِ
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 ي ّشتن جدٍل برآٍردّاي اًجام شدُ براي آزهَى فرضیِ

وًع 

 پارامتر
 جُت تأثیر

 ترآيرد مقذار
خطاي 

 مؼیار

وسثت 

 تحراوی

سطح 

 مؼىاداري

ي  وتیجٍ

ي  فرضیٍ

 تحقیق
 استاوذارد

 غیر

 استاوذارد

 تأییذ 000/0 605/4 073/0 34/0 30/0 دضتک –طَایف کبج گبهب

 تأییذ 000/0 201/4 071/0 30/0 27/0 دیٌبساى –طَایف سٍگش گبهب

 تأییذ 000/0 356/3 074/0 25/0 21/0 طبیفِ اسدلی گبهب

 گبهب
 –طَایف ًبغبى 

 هیبًکَُ
 تأییذ 000/0 664/3 094/0 35/0 23/0

 
 مذل چىذ متغیرٌ 

تَاًس  ای اظ هتغیطّای هؿتمل تط ضٍی هتغیط ٍاتؿتِ تِ عَض ّوعهاى، هی تطضؾی تإثیط هدوَػِ

ًتایدی هتفاٍت اظ تطضؾی تإثیط ّط یه اظ هتغیطّای هؿتمل تط ضٍی هتغیط ٍاتؿتِ تِ تٌْایی 

ایداز وٌس. تِ ػثاضت زیگط تإثیط یه هتغیط هؿتمل زض حالی وِ ؾایط هتغیطّا ًیع زض هسل 

ٌس زض همایؿِ تا ظهاًی وِ تٌْا ّواى هتغیط هؿتمل زض هسل حاضط اؾت هتفاٍت حاضط ّؿت

قَز. چٌیي ٍضؼیتی تِ زلیل آى اؾت وِ گاّی اثط یه هتغیط ضا هتغیطّای زیگط تمَیت  هی

وٌٌس. تِ هٌظَض تطضؾی ایٌىِ زض یه هسل چٌسهتغیطُ وسام یه اظ هتغیطّای  یا تضؼیف هی

ی هتغیطّای هؿتمل تحمیك زض  الگَی ضؤی زّی ّؿتٌس، ولیِ هؿتمل زاضای تیكتطیي تإثیط تط

زّس وِ اثط ؾِ هتغیط هؿتمل تط  هسل تحلیل ٍاضز قسًس. ًتایح هسل ًْایی تحمیك ًكاى هی

ضٍی هتغیط ٍاتؿتِ ٍ زض حضَض ؾایط هتغیطّای هؿتمل هؼٌازاض ًیؿت. ایي تساى هؼٌاؾت وِ 

قَز. ایي ؾِ هتغیط  هتغیط ٍاتؿتِ ذٌثی هی زض حضَض ؾایط هتغیط هؿتمل اثط ایي هتغیطّا تط

قًَس. هْوتطیي  قاهل فكاض گطٍّی، ضؤی زازى خواػت )اوثطیت( هطزم ٍ ذاًَازُ هی

ی اٍل عایفِ ٍ زض  هتغیطّای تإثیطگصاض تا تَخِ تِ اعالػات اضائِ قسُ زض خسٍل زض هطتثِ
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همایؿِ تا ؾایط  پصیطی ؾیاؾی اؾت. ضطیة تإثیط ایي هتغیطّا زض ی زٍم خاهؼِ  هطتثِ

ّای هطخغ، تثلیغات ٍ  هتغیطّای هؿتمل تؿیاض تاالتط اؾت. پؽ اظ هتغیطّای شوط قسُ گطٍُ

 گطٍُ زٍؾتاى زاضای تیكتطیي تإثیط تط هتغیط ٍاتؿتِ ّؿتٌس. 
 ي اثرات هتغیرّاي هستقل در يک تحلیل چٌد هتغیرُ )هدل ًْايی( هدل تدٍيي شدُ براي هقايسِ

 

 ّا اًجام شدُ براي آزهَى فرضیِجدٍل برآٍردّاي 

 جُت تأثیر
خطاي  ترآيرد مقذار

 مؼیار

وسثت 

 تحراوی

سطح 

 مؼىاداري
 ي شذت تأثیر رتثٍ

 غیراستاوذارد استاوذارد

 ضطن 014/0 466/2 035/0 086/0 146/0 ّبی هشجغ گشٍُ

 ّفتن 042/0 035/2 034/0 068/0 120/0 تجلیغبت

 ّطتن 045/0 005/2 035/0 070/0 118/0 گشٍُ دٍستبى

 غیشهؼٌبداس 458/0 743/0 031/0 023/0 043/0 فطبس گشٍّی

 غیشهؼٌبداس 313/0 010/1 032/0 032/0 059/0 جوبػت هشدم

پزیشی  جبهؼِ

 سیبسی
 سَم 000/0 148/4 026/0 108/0 254/0

 غیشهؼٌبداس 240/0 175/1 024/0 028/0 069/0 خبًَادُ
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 اٍل 000/0 104/5 071/0 363/0 320/0 دضتک –کبج 

 دٍم 000/0 710/4 070/0 328/0 292/0 دیٌبساى –سٍگش 

 چْبسم 000/0 661/3 072/0 263/0 222/0 اسدلی

 پٌجن 001/0 271/3 091/0 296/0 197/0 هیبًکَُ -ًبغبى 

 
 گیري ي پیشىُادات وتیجٍ

قٌاؾایی ػَاهل ی حاضط، تطضؾی الگَی ضؤی زّی هطزم قْطؾتاى اضزل ٍ  ّسف اظ همالِ

 9اختواػی تإثیطگصاض تط آى اؾت؛ تطای ؾٌدف ػَاهل اختواػی هؤثط تط الگَی ضؤی زّی، 

ػاهل تِ ػٌَاى هتغیط هؿتمل قٌاؾایی قس ٍ پؽ اظ تؼطیف ػولیاتی، تا اؾتفازُ اظ تىٌیه 

پطؾكٌاهِ، قٌاؾایی ػَاهل اختواػی تاثیطگصاض تط اًتراب الگَی ضؤی زّی هَضز ؾٌدف 

عایفِ، خاهؼِ پصیطی ؾیاؾی، افطاز گطٍّْای هطخغ، گطٍُ  وِ پٌح هتغیط اظ خولٍِالغ قس 

ضؤی زازى ػٌَاى هتغیطّای تإثیطگصاض هَضز تإییس لطاض گطفتٌس. ٍ هتغیطّای زٍؾتاى، تثلیغات، 

 خواػت )اوثطیت( هطزم، فكاض گطٍّی ٍ ذاًَازُ هَضز تإییس ٍالغ ًكسًس.

ّای هطخغ تِ تطتیة  اهؼِ پصیطی ؾیاؾی ٍ گطٍُای، خ ػَاهل هطتَط تِ هؿائل عایفِ

اًس. اها زض هَضز  تیكتطیي تإثیط ضا تط خْت ضؤی زّی ضؤی زٌّسگاى قْطؾتاى اضزل زاقتِ

التهازی، تا تَخِ تِ ایٌىِ تطذی اظ پاؾرگَیاى اظ زازى اعالػاتی  -ی اختواػی هتغیط عثمِ

ی اختواػی  ی هتغیط هؿتمل عثمِّا هاًٌس هیعاى زضآهس، ؾي، ًَع قغل ٍ ... وِ خعٍ قاذم

پطؾكٌاهِ تیف اظ  1ّای هفمَز اًس، ذَززاضی ًوَزًس ٍ زازُ التهازی زض ًظط گطفتِ قسُ -

التهازی ضؤی  –اًس؛ لصا ؾٌدیسى تإثیط هتغیط هؿتمل پایگاُ اختواػی  حس هؼوَل تَزُ

تمل اظ هسل زٌّسگاى تط الگَی ضؤی زّی آًْا اهىاى پصیط ًثَز ٍ تِ ًاچاض ایي هتغیط هؿ

 پایاًی تحمیك ذاضج قسُ اؾت. 

                                                            
1. missing data    



 169/    ... شْرستاى اردل عَاهل هؤثر بر الگَي رأي دّی هردم

تَاى تِ ایي  ّا هی تا تَخِ تِ آظهَى فطضیات فطػی ٍ ًتایح تِ زؾت آهسُ زض هسل

تَاى ازػا وطز وِ ػَاهل  ی انلی تحمیك تإییس قسُ اؾت ٍ هی ًتیدِ ضؾیس وِ فطضیِ

الهی اختواػی تط الگَی ضؤی زّی هطزم قْطؾتاى اضزل زض اًتراتات هدلؽ قَضای اؾ

 تإثیط هؿتمین ٍ هؼٌا زاضی زاضز. 

تا تَخِ تِ هاّیت ایي پػٍّف، تیكتط پیكٌْازات اضائِ قسُ هتَخِ واًسیساّای آتی 

تاقس وِ لهس زاضًس آضای هطزم ضا تِ  ّای ؾیاؾی هی ی اًتراتیِ ٍ احعاب ٍ گطٍُ ایي حَظُ

 ؾوت واًسیسای هَضز ًظطقاى ّسایت وٌٌس. 

ّای ؾیاؾی، واًسیسای هَضز ًظط ذَز ضا اظ تیي  طٍُقَز احعاب ٍ گ پیكٌْاز هی

 افطازی اًتراب وٌٌس وِ هكرهات شیل ضا زاضا تاقٌس: 

 الف( تیكتط اظ ؾایطیي تا هكىالت هٌغمِ آقٌا تاقٌس؛ 

 ی هصّثی تطذَضزاض تاقٌس؛  اظ ٍخِْ ب(

 اخطایی ٍ هسیطیتی زاقتِ تاقٌس؛  تیكتط اظ ؾایطیي ؾَاتكج( 

  قداػت، حؿي ؾاتمِ ٍ همثَلیت زاقتِ تاقٌس؛ ز( تیكتط اظ ؾایطیي

 اظ تحهیالت تاالیی تطذَضزاض تاقٌس. ى(

ٍ( تا تَخِ تِ پاییي تَزى اّویت تثلیغات تِ ٍیػُ ًَع پَؾتطّا ٍ تٌطّا، تٌاتطیي 

قَز واًسیساّای آتی ٍ گطٍّای حاهی آًْا اظ تثلیغات پط ظضق ٍ تطق ٍ پَؾتط  پیكٌْاز هی

 ؾتفازُ ًىٌٌس.ٍ تٌطّای گطاى لیوت ا

ی ضؤی زٌّسُ زض همایؿِ تا ؾایط هتغیطّای هؿتمل اظ لسضت  ّـ( اظ آًدا وِ عایفِ

تثییي وٌٌسگی تاالتطی زض خاهؼِ آهاضی هَضز هغالؼِ تطذَضزاض تَزُ اؾت، لصا تَنیِ 

قَز واًسیساّا تطای خلة آضای عَایف گًَاگَى اظ ضیف ؾفیساى ٍ افطاز ناحة ًفَش  هی

 تگیطًس. ایي عَایف تْطُ
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ّای هطخغ، هؼلواى، اؾاتیس زاًكگاُ ٍ هؼتوسیي  ی( اظ آًدا وِ اظ هیاى افطاز ٍ گطٍُ

قَز  اًس، لصا پیكٌْاز هی هحل، تیكتط اظ ؾایطیي تط خْت زّی تِ آضاء افطاز هؤثط ٍالغ قسُ

ی تْتط زض هیساى اًتراتات اظ ظطفیت ٍ تَاى ایي افطاز  ًاهعزّای اًتراتاتی تطای وؿة ًتیدِ

 ّا اؾتفازُ ًوایٌس. ٍ گطٍُ
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