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 چكيده فارسي  -5

  

 يتا با ابزارها دینما يدر جوامع خود تلاش م يداشتن روح دموكراس انینشاان دادن جر يبرا يتيهر سااختار حاكم

 نیا نیاز مهم تر يكیدهد.  شیخود افزا ياسيس ندهیمشاركت مردم را در آ يو فرهنگ ياجتماع ،ياسايمختلف سا

ر مردم د ينیو نقش آفر يمدن يروح دموكراس يتجسام بخش يبرا يابزارها انتخابات اسات. انتخابات به عنوان عامل

  .گردد يمحسوب م شیخو ياسيانتخابات سرنوشت س

عنوان یك رفتار سياسي، ي ساياساي انساان معاصر را شكل ميدهد و به هاي زندگیكي از مهمترین جلوه انتخابات

اي از مشااركت ساياساي است كه هر جامعه و هر فردي در جامعه بر اساس فهم سياسي خود در محي  مبين مرتبه

مردم رادراداره امور به حكومت  ارادهجغرافيایي جهت حمایت، اصاالاح و تغيير در آن شااركت مي كند و بخشااي از 

گذار مينماید. در این فرآیند، عوامل مؤثري از جمله عوامل جغرافيایي دخيل هسااتند. بر این اساااس، جغرافياي وا

  .انتخابات مطرح ميشود

 نیاست. در ا ياسيس يهانظام تيو...، اساس مشروع ياقتصاد ،ياسايسا يهانهيافراد جامعه در زم يمل مشااركت

ت. اس يمل يهادر حكومت يسالارمردم يريگشكل يبرا ياسيابزار تحقق مشاركت س نیترنهاد انتخابات، مهم ان،يم

 يروزي. با پشوديم يانتخابات بررس يايجغراف نواناست كه با ع ياسيس ياياز مسائل مطرح در جغراف يكیانتخابات، 

 يجمهور استیفراهم شد. انتخابات ر شيازپشيكشور ب ياسيمشاركت مردم در سرنوشت س ۀنيزم ،يانقلاب اسالام

 .دیآمي شمار به ها انتخابات نیترمردم، جزء مهم يدر كشور ما، با توجه به نقش دولت در زندگ
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 طوركلي به تحقيق اساسي مساله بيان-8

مبهم الف: تشریح ابعاد تحقيق، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان متغيرها، جنبه هاي معلوم، مجهول و 

 تحقيق و منظور تحقيق

 ب: حداقل یك مقاله اساسي در زمينه تخصصي تحقيق به صورت مجزا معرفي شود.

ج : چنانچه در دانشكده اي ساختار با جزئياتي فراتر از موارد مطرح شده در سامانه پژوهشيار وجود دارد، فایل 

 ضميمه اضافي  تدوین و به اساتيد محترم گروه ارائه شود.

 

 مسئلهبيان 

اي جهاني بدل شده است كه در آن مرزهاي جغرافيایي تنها، در چارچوب معادلات دنياي امروز به دهكده

گيرد و ابزار رسانه، زمينه محدود شدن مرزهاي فكري را فراهم آورده است. منظور از دیپلماتيك موردنظر قرار مي

اي از وسایل هستند كه موردتوجه تعداد جمعي دستهارتباطهاي جمعي یا عمومي و به تعبير دیگر وسایل رسانه

اي است كه دیگر، رسانه به معناي هر وسيلهبياناند. بهوجود آمدههاي جدید بهباشند و از تمدنكثيري مي

ها، اي باشد. اكنون آنچه مصداق این تعریف است وسایلي همانند: روزنامهها و افكار عدهدهنده فرهنگانتقال

باشند؛ بنابراین اگرچه هاي اجتماعي و... ميهاي فشرده، شبكهلات، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، لوحمج

وازات م وجود آمدند، هدف تبليغ سياسي و سپس تأثيرگذاري فرهنگي بهرساني بههاي جمعي با هدف اطلاعرسانه

 رسانه شد. آن وارد عرصه

هاي آورد و برخلاف رسانهي تعامل بين نيروهاي اجتماعي و سياسي فراهم ميهاي جدید امكان جدیدي برارسانه

سویه پيام صورت یكصورت ابزاري در اختيار صاحبان قدرت و ثروت بوده و بهها بهموج دوم كه عمده این رسانه

اني و در دسترس هاي دیجيتالي به دليل ارزدادند، رسانهها را شكل ميداشتند و ذهنيت تودهخود را ارسال مي

هاي نوین و افزایش گيري رسانهآورد. تحول حاصل در ارتباطات و شكلبودن امكان گفتگوي دوسویه را فراهم مي

است. این امر از طرفي توان مبادله اطلاعات در سطح جوامع موجب ظهور بازیگران جدیدي در جهان معاصر شده

ات تر نموده و كل حيساده براي انتقال معاني و پيام بود، پيچيده كاركرد ابزارهاي ارتباطي را كه درگذشته ابزاري

كه ريطوشدت تأثير نهاده است بهانسان را متأثر ساخته و از طرف دیگر بر سایر وجوه مهم زندگي اجتماعي نيز به
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ادي ، اقتصهاي نوین منشأ تحولات عظيم در عرصه قدرت سياسيهاي نوین ارتباطي و رسانهبينيم، نظاماكنون مي

اند و البته با ظهور برخي پيامدهاي منفي، براي امنيت و استقلال جوامع انساني مشكلاتي و نظامي در جهان شده

 اند. وجود آوردهرا نيز به

اي هبوک، تویتر، یوتيوب و ...( در كنار شبكههاي اجتماعي )فيسمثال، اطلاعاتي كه اكنون از طریق شبكهعنوانبه

شود كمتر از هاي نوین توليد و ارسال ميهاي همراه و دیگر اشكال رسانهو یا امكاناتي همچون تلفناي ماهواره

چنين شهرونداني كه توانایي دسترسي به این امكانات را در اختياردارند، كنترل است. همها قابلطرف حكومت

همان حال اطلاعاتي نو توليد كرده و در توانند اطلاعات روزآمد را از هر گوشه جهان دریافت و در راحتي ميبه

اجتماعي  توانسته است كه ظرفيت –این ویژگي در حوزه هاي مختلف سياسي  اختيار مخاطبان خود قرار دهند.

ها و پتانسيل هاي خود را بروز دهد  بگونه اي كه در وقایع مهم سياسي همچون انتخابات ،این شبكه ها به صورت 

اثير گذاري بر افكار عمومي بر مشاركت سياسي راي دهندگان در انتخایات نيز تاثير مختلف توانسته اند ضمن ت

ه اي كه وقتي موضوع هاي جدیدي در طول انتخابات مطرح مي شود، نقش شبكه هاي اجتماعي گذار باشند بگون

ان بين افراد در پرداختن به آنها محسوس تر مي شود و زماني كه اعتبار شبكه هاي اجتماعي به عنوان پيام رس

جامعه بالا باشد و بحث هاي سياسي به صورت فردي و گروهي در جامعه كمتر صورت گيرد، شبكه هاي اجتماعي 

  .تأثير بيشتر و نقش بزرگتري خواهد داشت

در این راستا، با روي كار آمدن و رونق گرفتن شبكه هاي مجازي در جمهوري اسلامي ایران همچون  واتس آپ، 

وک ، توئيتر و...، افراد  مي توانند به سهولت با دیگر اعضاي عضو در فضاي مجازي پيوند فكري و تلگرام، فيسب

از جمله آثار رویكرد افكار  تبادل ارتباطي برقراركنند و درروند تحولات جاري مشاركت و همراهي داشته باشند

ز رادیو و تلویزیون به عنوان منبع عمومي به شبكه هاي مجازي را مي توان در كاهش آثار دیگر رسانه ها اعم ا

اوليه و شكل دهنده افكار اجتماعي دانست چرا كه  شبكه هاي اجتماعي، قدرت تبليغاتي و افكارسازي رسانه هاي 

از سوي دیگردرجامعه ایراني كه احزاب به معناي اخص آن در دیدِ مردم .شنيداري و دیداري را به مصاف مي طلبد

ه است، شبكه هاي اجتماعي  همچون تلگرام، فيس بوک، اینستاگرام و ....نقش احزاب به طور كامل نهادینه نشد

سياسي و اجتماعي را به خود گرفته و كاركردهاي احزاب را در فضاي مجازي بين افراد اِعمال مي كند كه این 

د سال اخير در چن.موضوع قدرت شبكه سازي و تأثيرگذاري شبكه هاي اجتماعي در كشور را افزایش داده است



5 

 

عنوان رفته به-رسانه هاي دیجيتال به ویژه شبكه هاي مجازي همچون ؛فيس بوک،وایبر،تلگرام واینستاگرام، رفته

به گونه  نددهشدت تحت تاثير قرار مي هاي پيشرو را بهو انتخابات شدنداي و تبليغي تبدیل گفتمان مسل  رسانه

شوند و شبكه هاي مجازي، روند كارزارهاي انتخاباتي را تسهيل ميبفرد این  سایه كاركردهاي منحصر اي كه در

همچنين شبكه هاي مجازي با توجه به  دهندگان را بيش از هر زماني دیگر به هم نزدیكتر مي شوند.و راي هانامزد

 ي وگستره گفتماني و فارغ از محدودیت هاي مرسوم، مي توانند خلاهاي موجود در مدیریت انتخابات را شناسای

  كنند.هاي انتخاباتي را بيشتر افشا نيز تقلب

تر هاي اجتماعي براي انتخابات بهتر و شفافي دهندگان در بستر رسانهاموعه این شرای  موجب شده است كه رمج

نقش دیدباني قوي داشته باشند و این امر موجب بالا رفتن مشاركت انتخاباتي راي دهندگان در بيشتر مواقع نيز 

سياسي ایران نيز به همين شكل عمل كرده و شبكه هاي -این وضعيت در حوزه تحولات اجتماعي ت.شده اس

مجازي  تا حدود زیادي توانستند در یك دهه اخير كه مصادف با برگزاري سه دور انتخابات ریاست جمهوري بوده 

این ميان ویژگي مهم مردم محور بودن یند انتخاباتي ایران ایفا نمایند و در آنقش مهم و تاثير گذاري را در فر اند 

زدان رفتار نام بيشتر این شبكه هاي مجازي توانسته  است ضمن به چالش كشيدن نگاه سنتي به انتخابات در

  .انتخاباتي راي دهندگان تغييراتي زیادي را ایجاد نماید

مجازي فارغ از مرزهاي  در عرصه ارتباطات سياسي كه انتخابات، جلوه بارزي از آن است، امروزه شبكه هاي

هاي سنتي به ایفاي نقش و تأثيرگذاري در فضاهاي جغرافيایي از رسانه تر و مؤثر ترجغرافيایي به شكل وسيع

 هاي رسمي درهاي رسانهپردازند كه این موفقيت مرهون دلایلي چون عدم داشتن برخي محدودیتمختلف مي

ن هاي مجازي چنيباشد كه رسانهقایع به جهت بررسي بيشتر ميبيان برخي حقایق و ارائه نظرات و حتي برخي و

هاي انهباشد كه برخي رسها و اخبار به مخاطبان ميمحدودیتي ندارند، همچنين به دليل مبادله بسيار تنگاتنگ پيام

تي سن هايهاي مجازي نسبت به رسانههزینه بودن رسانه سنتي فاقد این كاركرد بروز بودن هستند و در آخر كم

وراي ها در ارائه اخبار به مخاطبين خود هاي چابكي و مزیت این رسانه ترین شاخصهو رسمي یكي از مهم

 باشد. هاي جغرافيایي ميمحدودیت

اي ههاي مجازي در جغرافياي انتخابات استفاده از مزیتاي بدون شك یكي از كاركردهاي شبكهدر چنين فضایي

هایي از كاركرد موفق آن باشد كه نمونهاي و آنلاین ميصورت لحظهخود در ایجاد محوریت و سرعت خبررساني به
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س  رؤساي جمهور این كشور شاهد بودیم. لذا تركيه و انتخابات ریاست جمهوري آمریكا تو 5818را در كودتاي 

، 1500ویژه در انتخابات ریاست جمهوري سالهاي  هاي مجازي بهبه دنبال بررسي كاركردهاي شبكه این پژوهش

نوظهور را در هر یك از این انتخابات   تا ميزان تاثيرگذاري هر یك از شبكه هاي مجازي بعضاً مي باشد 1518و1515

هاي مجازي در آفریني شبكهتا ضمن بررسي نقاط اشتراک و افتراق ميزان نقش دهدسي  قرار مورد سنجش و برر

هاي خبري بيشترین تأثير را در فرآیند انتخاباتي كه چه مؤلفه داین دو انتخاب به این سؤالات در این رابطه پاسخ ده

ياي انتخاباتي ایران  بویژه در استان هاي مجازي چه تأثيري در جغرافهاي اخير داشته است؟ شبكهایران در سال

اند؟ شبكه هاي مجازي چه تأثيراتي بر رفتار انتخاباتي رأي دهندگان در استان گيلان داشته است؟ گيلان داشته

ها و كاركردهاي مثبت شبكه هاي مجازي در حوزه كارزارهاي انتخایاتي در این ميان آنچه كه در كنار تمام مزیت

ماد نبودن و موثق نبودن بخشي از اطلاعات شبكه هاي مجازي  در عرصه انتخابات مي باشد مطرح است، قابل اعت

گ هاي بزركه تاكنون در قالب یك پژوهش جامع علمي به شكل درخور بدان توجه نشده است چرا كه یكي از ضعف

دهندگان هم راي تسري شایعات و اتهام زني ها در شبكه هاي مجازي مي باشد كه ممكن است شبكه هاي مجازي،

گذاري چنين محتویاتي شخصيت نامزدان دیگر را تخریب كنند كه و هم ستاد هاي نامزدان انتخاباتي با اشتراک

كما اینكه در فضاي  آساني از بين برده نخواهد شددر چنين شرایطي آثار منفي این شایعات و خبرهاي جعلي به

اي كاربران، شایعات شورانگيز، زودتر در ميان مردم پخش هبودن نسبي سطح دانش رساندليل پایينمجازي به

عنوان یك چالش جدي در انتخابات مطرح مي باشد كند، این مهم به شود و از آنجا در فضاي حقيقي سرایت ميمي

دارد كه در پژوهش حاضر بنا بر بضاعت عملي سعي مي شود ضمن واكاوي كه تاثيرهاي احتمالي نامناسبي را در پي

زان تاثير گذاري  شبكه هاي مجازي در عرصه انتخابات ایران بویژه در سه دور انتخابات اخير،سعي مي شود مي

چالش ها و اثر گذاري هاي منفي این حوزه و نحوه و لزوم مدیریت كاركردهاي منفي شبكه هاي مجازي در رساله 

 حاضر نيز مورد توجه و تحليل كارشناسي قرار گيرد.
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 متغيرهاجدول -8

 مقياس گيرينحوه اندازه نوع متغير نقش متغير عنوان متغير

 مستقل اصلي تاثير شبكه هاي اجتماعي
-كتابخانه اي

 ميداني
 اسمي

رفتار انتخاباتي راي دهندگان استان 

 گيلان
 وابسته اصلي

-كتابخانه اي

 ميداني
 اسمي

 

 

 اهميت و ضرورت انجام تحقيق -0

تحاولات اجتمااعي محاسوب یكي از اركان مهام و تأثيرگاذار در  و مجازي اجتماعيهاي  رسانه در عصر جدید،

ا  هاي حساس سياسي اند، در برهه هاي نوین جاي گرفته كه در حوزة رسانه مجازيهاي  رسانه د.مايشاون

تحقيقات اند.  هاي سنتّي ظرفيت بالاي خود را نشان داده اجتمااعي، در مقابل محدودیت ضریب نفوذ رسانه

خاستگاه  و شبكه هاي مجازي ها است كه رسانه ها نشان داده است. پژوهش متعددي در ایان زمينه انجام شده

رابطۀ تنگانگي ميان حوزة عمومي و بدنۀ دولتها برقرار توانسته اند كه  ت بسياري در جامعاۀ مدني هستند وتحولا

 نند.ك

، سياست، اقتصاد و علم هستند. با بررسي دقيق رواب  افراد و نماي حال جامعه، فرهنگمجازي هاي شبكهامروزه 

هاي اجتماعي در شبكه، ویژگي هاي جامعه مورد نظر را خواهيم شناخت. گرچه تحقيقات مربوط سایر موجودیت

اند، اما در متمایل شده مجازي و در انتخاباتهاي دهي مدت زمان كوتاهي است كه به بحث شبكهبه رفتار رأي

ئي هایي در سطح ملي یا جزي از كشورها خصوصاً كشورهاي اروپایي و آمریكایي تحقيقاتي به صورت پيمایشبسيار

 اهميت به توجه با همچنين و مجازي هاي شبكه و ها رسانه بيشتر هرچه نفوذ .باتر در این زمينه انجام شده است

 اهميت زماني مهم  این. رسد مي نظر به جدي بسيار انتخابات بر مجازي هاي شبكه نقش بررسي انتخابات،

 رايدا و شهرنشين عمدتاً  كه امروز ایران جوان جمعيت با ارتباط در را مهمي فاكتورهاي كه كند مي پيدا دوچنداني

 جازيم  جدید هاي رسانه رشد واسطه به فضایي چنين در دریابيم خوبي به را هستند بالایي دانشگاهي  تحصيلات

 اي گونه به باشد مي اهميت حائز پيش از بيش اند داده جدیدي شكل عمومي فضاي به كه اجتماعي هاي شبكه در



8 

 

 عمل دیگریك مانند كنند، نظر تبادل چهره به چهره و مستقيم و ببينند را یكدیگر آنكه بدون افراد از بسياري كه

 .كنند مي

 توس  چشگيري طرز به خاص بطور اجتماعي هاي شبكه و عام بطور مجازي هاي ازشبكه ه استفاد نيز ایران در

 بطور توان مي را ها شبكه این گذاري تاثير. است بافته افزایش اخير هاي سال طي  مختلف هاي گروه و مردم

 دهي -شكل بر مجازي هاي شبكه تاثيرگذاري عطف نقطه عنوان به  جمهوري استری دهم انتخابات در مشخص

 واثرگذاري دسترسي ابزارهاي تسهيل اخير هاي سال در رو این از .كرد مشاهده اجتماعي كنش و عمومي افكار

 از بيش...  و جمهوري ریاست انتخابات همچون اجتماعي و سياسي اهداف به  دستيابي براي  مجازي هاي شبكه

 در کبو فيس و اپ واتس تلگرام، توئيتر، همچون مجازي هاي شبكه گذاري تاثير دیگر از .گردد مي مشخص پيش

 تاس دولتي تلویزون و رادیو همچون سنتي هاي رسانه بر نوین هاي رسانه این تأثير در توان مي را عمومي افكار

 جمهوري ریاست 1518 سال به عنوان نمونه انتخابات .اند داشته انتخابات حوزه در را كامل تسل  پيشتر كه

 -شبكه دید،ج نسل چرا كه براي كردند عنوان 'مجازي شبكه' انتخابات نخستين تحليلگران از بسياري را فيليپين

 ان،رایگ ویژگي هایي چون تبليغات. دراین كشورباشد اطلاعات كسب مجازي توانست مسير مناسبي براي  هاي

 -دسترس راي در ممكن زمان ترین سریع در كه هایي بيانيه انتشا و سخنراني انجام حمایتي، كارهاي بر تاكيد

هاي  هشبك توس  كه بود شرایطي جمله از نامزدها انتخاباتي كارزار به همچنين كمك و گرفتند مي دهندگان قرار

 این خاباتانت كميسيون فيلييپن، انتخابات در اجتماعي هاي شبكه تاثيرگذار نقش درک شده بود. با فراهم مجازي 

 وششپ افزایش براي چاپي هاي رسانه و تلویزیون رادیو آنلاین، هاي شبكه همراه به آنها از بار نخستين براي كشور

 .كرد استفاده كشور این در جمهوري ریاست معاونت و جمهوري ریاست مناظرات

 مي  دهندگان رأي انتخاباتي رفتار در ميزان تاثير گذاري بر  مجازي درمجازي هاي امروزه در واكاوي نقش شبكه

 و نندك مهمي ایفا  در انتخابيات نقش  مردم سازي آگاه در توانند مي كه ميزاني همان توان گفت كه این ابزارها به

 هاي پينكم هاي ناكارآمدي استراتژي مي توانندباعث نيز اندازه همان به بيفزایند، انتخاباتي نامزدهاي از حمایت بر

 دندبو دلبسته نامزدهایي به كه شوند دهندگاني راي شدن دوقطبي باعث دیگر طرف از و شدند، سنتي و رسمي

 زا قبل مجازي  هاي از این منظر،شبكه .نبودند كشور منش و اخلاقيات ها، ارزش دهنده انعكاس واقعي طور به كه

 و دادند قرار مناظرها اولویت آنهارادر و راشناسایي مردم موردعلاقه ازموضوعات بسياري انتخاباتي، آغازكارزار
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 دگانبرگزاركنن تا كنند مطرح خودرا سئوالات ها شبكه این طریق از توانستند مي نيزمردم مناظرها انجام با همزمان

 .نمایند گيري تصميم آنها طرح به نسبت مناظرها

تحقيقاتي كه در حوزه رفتار شناسي سياسي صورت گرفته  اما،شبكه هاي مجازيدر كشور ما با وجود اهميت بالاي 

ات مطالعیكي از عناصر اصلي در حوزه ، كه انتخابات اجتماعي در نقش شبكه هاي مجازي واست، كمتر به بررسي 

تا به بررسي نحوه  مي دارداست، پرداخته اند. نياز به واكاوي جامعه شناختي دقيق این حوزه ما را بر آن  سياسي

افراد جوان تأثير پذیري بيشتري از ساخت  چرا كه  جوانان بپردازیم راي دهندگان انتخاباتي بویژه رفتار رأي دهي

محي  پيراموني خود دارند. در ضمن جوانان درصد قابل توجهي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و وزن این 

ت توانند در امور سياسي مشاركگروه جمعيتي در كشور ما بسيار سنگين تر از سایر گروه هاي جمعيتي است كه مي

ان در تحولات سياسي آشكار است. شركت جوانان در انتخابات، مشاركت آنان در آینده را كنند، بنابراین نقش آن

-انجامد. برعكس عدم تمایل آنها به مشاركت سياسي، ميكند و به تداوم حكومت دموكراتيك مينيز تثبيت مي

ي از عارف و منفتواند نشاني از ضعف و عدم كارایي نظام سياسي باشد و به شكل گيري مشاركت سياسي غير مت

  .جمله اعتصاب و شورش بيانجامد

 انتخاباتي تبليغات ابزار ترین عمده دهد مي نشان هاي انجام شده در این حوزه  این مهم در حالي است كه پژوهش 

 است بوده ملي تلویزیون 1515 سال جمهوري ریاست انتخابات به منتهي ایران در جمهوري ریاست انتخابات در

 تري جدي بسيار نقش مجازي هاي ،شبكه1515 سال در اسلامي شوراي مجلس انتخابات از اما( 1515 شریفي،)

 خبارایفاا گسترش در كليدي نقش  آپ واتس و تلگرام یوتيوب، و توئيتر بوک، فيس چون هایي رسانه و.كردند ایفا

 .نمودند

 امليع عنوان به كسورها اغلب مانند ایران در-اینترنت– مجازي هاي بسترشبكه اینكه به توجه با راستا این در

 مجازي هاي شبكه ظهور تأثير حاضر پژوهش در لذا اند داشته موثري نقش  اجتماعي و سياسي تغييرات براي

 ضروري تواند مي گوناگون هاي جهت از مهم این. شود مي بررسي اخير دوره سه در بویژه ایران در برانتخابات

 و نتيس هاي رسانه كردن نيزمتأثر و مردم انتخاباتي رفتار بر ها رسانه این تأثير آنها مهمترین كه گردد قلمداد

 مرجعيت هنوز سنتي هاي رسانه مجازي، هاي آیاباحضورشبكه كه اینجاست سؤال.  است جایگزیني نقش ایفاي

 ؟چيست  هاي شبكه انتخاباتي نقش كه گيرد قرار مداقه مورد باید مهم این همچنين یاخير؟ داشت خواهند را خود
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 با و آن اهميت به توجه با حاضر پژوهش در كه..و توليدي نقش یا و است متصور آنها براي پشتيباني و بازنشر نقش

 اتانتخاب عرصه در دولتي غير و خصوصي تلویزیون و رادیو همچون خصوصي سنتي هاي رسانه حضور عدم به عطف

 كه شود مي احساس پيش از بيش حوزه این در جامع پژوهشي انجام مجازي،ضرورت هاي شبكه تكثر و سو یك از

 .شود مي پرداخته بدان پژوهش این در

 

 مربوطه( وسوابق پيشينه پژوهش ) مرورادبيات -0

 ،آمده در داخل و خارج از كشورموضوع و نتایج به دست يهشده دربارتحقيقات انجام يهبيان مختصر سابق)

 ق وموضوع تحقي يهنظرهاي علمي موجود دربار

  ضرورت تعریف این پروژه باتوجه به سوابق (

 پيشينه داخلي

 (1505پناهي و عالي زاد ) تآثير وسایل ارتباط جمعي بر مشاركت سياسي شهروندان »مقاله اي با عنوان

مورد بررسي قرار دادند. براي تاثير رسانه هاي همگاني بر ميزان مشاركت سياسي در ایران را « تهراني

نفره انتخاب كرده و داده ها را به شيوه پرسشنامه  558سال نمونه  11اینكار از جامعه آماري تهرانيان بالاي 

وسایل ارتباط جمعي در بلندمدت و به طور غيرمستقيم با  اي جمع آوري كردند. نتایج تحقيق نشان داد

اسي و انگيزه هاي سياسي بر مشاركت سياسي تأثير مي عواملي همچون فرهنگ سياسي، اثربخشي سي

علاوه براین شدت تاثير هریك از رسانه ها)رادیو، تلویزیون، روزنامه و ...( متفاوت است و حتي در  گذارند.

مواردي، جهت انها نيز متمایز بوده است به نحوي كه برخي از آنها شركت رد فعاليت هاي سياسي را ترغيب 

 تفاوتي سياسي را تشویق مي كنند. و برخي دیگر بي

 ( 1501عبداللهيان و حقگویي)  به مطالعه « تبيين رابطه كاربري اینترنت و مشاركت سياسي در ایران»در

ميزان و كيفيت استفاده از اینترنت در ميان دانشجویان دانشگاه تهران و تاثير آن بر ميزان مشاركت 

هابرماس و « حوزه عمومي»قي كه شامل ملاحضات مفهومي سياسي با استفاده از یك چارچوب نظري تلفي

نفر از  058الگوي سلسله مراتب مشاركت سياسي مایكل راش است پرداخته اند. در این مطالعه، 

دانشجویان در دانشگاه مذكور با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده و با كاربرد روش پيمایش و 

ر گرفتند. در این مقاله، آزمون فرضيه ها از طریق روش هاي تحليل استفاده از پرسشنامه مورد مطالعه قرا
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يت نشان دادند هرچه ميزان و كيف همبستگي، تحليل رگرسيون و تحليل مسير صورت گرفت. نتایج تحقيق

استفاده از اینترنت بيشتر و بالاتر باشد، سطح مشاركت سياسي كاربران اینترنت نيز افزایش مي یابد، البته 

ستفاده از اینترنت سهم بيشتري در افزایش ميزان مشاركت سياسي كاربران اینترنت داشته است. كيفيت ا

 نتایج این مطالعه نشان داد اینترنت به افزایش مشاركت سياسي مي تواند كمك كند.

 ( در مقاله پژوهشي با عنوان 1518مسعودنيا و همكاران )«ي استفاده از اینترنت با رویكرد وبررسي رابطه 

نفر از شهروندان اصفهاني را با نمونه گيري تصادفي انتخاب كرده و با كاربرد روش  550 «مشاركت سياسي

پيمایش و استفاده از پرسشنامه مطالعه كردند. براي آزمون فرضيه ها در این مقاله، از روش هاي تحليل 

اده ان دادند ميزان استفنش همبستگي، تحليل رگرسيون و تحليل مسير استفاده شد. یافته هاي تحقيق 

استفاده از  ي معناداري دارد.ي استفاده از آن با ميزان و نوع مشاركت سياسي، رابطهاز اینترنت و شيوه

شبكه هاي خبري و برنامه هاي آموزشي به تقویت اعتماد سياسي، اثربخشي سياسي و مشاركت سياسي 

ي اجتماعي و برنامه هاي سرگرمي باعث متعارف در بين شهروندان منجر مي شود. همچنين شبكه ها

 تقویت مشاركت سياسي غيرمتعارف مي شود.

 ( 1515یافته هاي پژوهش هرسيج و همكاران ) بررسي رابطه فضاي مجازي با مشاركت »در مقاله اي با عنوان

براي آزمون فرضيه ها از روش هاي تحليل همبستگي و « سياسي: مطالعه موردي دانشجویان اصفهان

رگرسيون چند متغيره استفاده كردند. با تقسيم اینترنت به سه بعد كاربري خبري، علمي و كاربري  تحليل

تفریحي و مشاركت سياسي به چهار سطح آگاهي سياسي، بحث سياسي و اثربخشي سياسي دروني و 

 بيروني یافته هاي پژوهش نشان داد كه ميان كاربري خبري، با ابعاد آگاهي سياسي، بحث سياسي و

اثربخشي سياسي دروني و بيروني رابطه معنادار و مثبت وجود دارد اما رابطه كاربري تفریحي با آگاهي 

سياسي و بحث سياسي رابطه منفي و معنادار و با ابعاد اثربخشي سياسي دروني و بيروني منفي و 

 غيرمعنادار بود.

 (1515حسيني و همكاران)  در  كاركرد شبكه هاي اجتماعي مجازيواكاوي نقش و »در مقاله اي با عنوان

تحليلي و تحليل اسنادي و با -با روش توصيفي ،«جمهوري اسلامي ایران1500حوادث انتخابات سال 

تبليغي آن به عنوان مباني نظري -ساتفاده از رویكرد جوزف ناي در زمينه جنگ نرم و سازوكارهاي اقناعي
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. یافته بررسي و تحليل كردند 1500وادث پس از سال نقش و تاثير شبكه هاي اجتماعي سایبري را در ح

هاي تحقيق نشان مي دهد شبكه هاي اجتماعي با مدیریت و حمایت ویژه ایالات متحده امریكا تلاش كردند 

ضمن ایجاد بحران مشاركت از طریق القاي تقلب در انتخابات، مشروعيت نظام را به نقد بكشند و در نتيجه 

 .تهييج و تحریك كنندمردم را عليه حاكميت 

 (در مقاله الگوي فضایي مشاركت در انتخابات ریاست جمهوري ،مطالعه موردي: دوره 1515گلي و مهكویي )

هر چند سابقه شكلگيري یازدهم ریاست جمهوري كه در فصلنامه ژئوپلتيك چاپ شده عنوان مي كنند كه 

تخابات در بعد از انقلاب اسلامي، نمایان مجلس به دوران مشروطه بر ميگردد، ولي نقش پررنگ مجلس و ان

سياسي در پهنه سرزمين  -گشته است . پژوهش به دنبال بررسي چگونگي حضور مردم از دیدگاه فضایي 

است، تا نشان دهد كه الگوي فضایي مشاركت مردم در یازدهمين دور انتخابات ریاست جمهوري چگونه 

تفصيلي انتخابات یازدهم ریاست جمهوري و توابع آمار مكاني بوده است . بدینمنظور با استفاده از نتایج 

به بيان الگوي فضایي تمایل ساكنين كشور به هر یك از نامزدهاي حاضر در انتخابات پرداخته شده است . 

نتایج نشان داد كه الگوي مشاركت در كشور یكسان نبوده و استانهاي با توسعهيافتگي بالا از مشاركت 

بوده و استانهاي محروم مشاركت بيشتري داشته .اند الگوي فضایي آراء بيانگر تمركز كمتري برخوردار 

شدید آراء كاندید منتخب در نواحي شمالغرب، جنوبشرق و جنوب كشور بوده و همچنين آراء آقایان 

محسن رضایي در غرب و جنوبغرب كشور و محمدباقر قاليباف در خراسان رضوي كاملاً منطبق بر جستار 

 . شهري استزاد

 (( بررسي تاثيرات شبكه هاي اجتماعي مجازي بر مشاركت سياسي )مطالعه 1515اشتریان و اميرزاده

موردي: شهر تهران(، پيرو این مقاله،مشاركت سياسي در ابعاد گوناگون آن، عامل مهمي براي ادامه حيات 

اعمال حكومت به حساب  سياسي جوامع و حكومت ها محسوب مي شود. این مفهوم نماد حضور مردم در

مي آید و در كشورهاي دموكراتيك، شاخص مهمي براي رضایت مندي مردم تلقي مي شود. انتخابات مهم 

ترین نماد مشاركت سياسي به حساب مي آید، تا آنجا كه ميزان مشاركت مردم در عرصه انتخابات همواره 

نزولي آن دربردارنده نكات مهمي از نگاه  از سوي حاكمان به دقت دنبال مي شود، چرا كه روند صعودي یا

و نگرش مردم نسبت به اركان اساسي مشروعيت حكومت است. عوامل مختلفي بر مشاركت مردم اثرگذار 
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است. هدف ما در این مقاله، بررسي تاثيرات شبكه هاي اجتماعي مجازي بر مشاركت است. براي انجام این 

استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از تحليل تحقيق از روش پيمایش و ابزار پرسشنامه 

پرسشنامه ها فرضيه اصلي این پژوهش تایيد و مشخص شد كه بين ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي 

 مجازي و مشاركت رابطه منفي و معناداري وجود دارد.

 دستاوردهاي ايشبكه جامعه در قدرت تحولات و ایران انتخابات پژوهيآینده»در (1515)مولایي و همكاران 

 هايشبكه توسعه و ايشبكه جامعه ظهور با ، بر این باورند كه«مجازي اجتماعي هايشبكه بانيدیده

 ظهور با. است شده زیادي تغييرات دستخوش جوامع در قدرت مناسبات مجازي، و فيزیكي اجتماعي

 شده-ايشبكه قدرت شبكه، قدرت بندي،شبكه قدرت ازجمله ايشبكه جامعه در قدرت جدید هايشكل

 فرآیندهاي در گذشته از بيش شهروندان و خورده همبه جوامع در قدرت قدیمي توازن ساز،شبكه قدرت و

 آفرینيقدرت مسيرهاي ترینمهم ازجمله جدید شرای  در. اندشده آفریننقش قدرت اجتماعي و سياسي

 هايرقابت در قدرت ایفاي این هايعرصه تریناصلي ازجمله و مجازي اجتماعي هايشبكه شهروندان،

 و ردهك فراهم انتخابات بانيدیده و پژوهيآینده براي مناسبي فرصت سویي از عرصه این. است انتخاباتي

 هايپژوهش تمام در تقریباً. است ساخته مشخص را هاپژوهش از نوع این ضرورت دیگر سوي از

 هك وقایعي مناسب بانيدیده طریق از. شودمي تلقي لازم مقدمه( پویش و پایش) بانيدیده پژوهي،آینده

. یافت خواهد كاهش گيريغافل و پذیريآسيب و گرفته قرار بررسي مورد دارد وجود آنها دادن رخ احتمال

 هايدوره از هریك. است بوده ایران كشور در قطعيتعدم فضاهاي ترینمهم از یكي همواره انتخابات،

 را الاحتم این كنوني فضاي بانيدیده و است بوده همراه سازيشگفتي با انقلاب از پس ایران انتخاباتي

 .باشد اجتماعي هايشبكه و مجازي فضاي آتي، انتخابات سازشگفتي مؤلفه كه كندمي تقویت

 (رسانه هاي اجتماعي و مشاركت سياسي در 1518عبداللهي نژاد و همكاران) انتخابات )رابطه استفاده از

(،  پژوهش 1515فيس بوک، تلگرام و اینستاگرام و مشاركت سياسي دانشجویان در انتخابات هفتم اسفند 

بر مشاركت سياسي  -فيس بوک، اینستاگرام و تلگرام -حاضر تلاش دارد، تأثير رسانه هاي اجتماعي

ر مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري )هفتم دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائي را در انتخابات اخي

( بررسي و مطالعه نماید. روش پژوهش، پيمایش و ابزار گردآوري داده ها نيز پرسشنامه 1515اسفندماه 
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كه تمام دانشجویان شاغل  -نفري  0881محقق ساخته است. با استفاده از فرمول كوكران از جامعه آماري 

نفر به عنوان  508 -اصلي دانشگاه علامه طباطبائي را شامل مي شدبه تحصيل در دانشكده هاي پردیس 

حجم نمونه انتخاب و بررسي شدند. یافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه بين ميزان استفاده از رسانه هاي 

(، ميانِ ميزان اعتماد به رسانه هاي اجتماعي 515/8اجتماعي منتخبِ تحقيق با مشاركت سياسي )

( و ميزان اثربخشي در استفاده از رسانه هاي اجتماعي با مشاركت 510/8ت سياسي )موردبررسي و مشارك

( رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. در ارتباط با دو متغير زمينه اي مقطع تحصيلي 855/8سياسي )

( نيز رابطه معكوس و -551/8( و سن پاسخگویان )دانشجویان نمونه تحقيق( با مشاركت سياسي )-581/8)

درصد از كل واریانس  55عنادار است. نتایج حاصل از تحليل رگرسيوني نيز نشان مي دهد، كه حدود م

مشاركت سياسي دانشجویان با این پنج متغيرِ معنادار یعني ميزان استفاده، ميزان اعتماد، ميزان 

 اثربخشي، مقطع تحصيلي و سن قابل پيش بيني است.

 ( 1518رهبر قاضي، و همكاران ) هاي اجتماعي مجازي در تمایل به مشاركت انتخاباتي و ش شبكهنق»در

كه بيشترین قرابت و « هاي شهر اصفهان(جهت گيري سياسي )مطالعه موردي: دانشجویان دانشگاه

هاي اجتماعي در انتخابات دارد نزدیكي در بين منابع فوق را به موضوع پژوهش از حيث بررسي نقش شبكه

ر تمایل شهروندان به شركت یا عدم شركت در انتخابات پرداخته شده و هاي مجازي دبه نقش شبكه

هاي سياسي مشروع در كشور به ویژه در شهر اصفهان را همچنين گرایش شهروندان به هر یك از گروه

به موضوع پرداخته  شده حائز جامعيت لازم موردبررسي قرارداد كه البته چون در قالب مقاله و اجمالي 

تأثيرات شبكه هاي مجازي در كل كشور نبوده است. جامعه آماري این پژوهش، دانشجویان براي بررسي 

شود كه به روش نمونه شامل مي 1515-18كليه دانشگاه هاي سطح شهر اصفهان را در سال تحصيلي 

 هنفراز آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و با روش پيمایش موردمطالعه قرارگرفت 588گيري خوشه اي 

 اند.

 (در مقاله1518شهرام نيا وهمكاران )« سنجش تاثير شبكه هاي اجتماعي بر مشاركت سياسي: مطالعه

كه آیا بين استفاده از  پاسخ بدهندپرسش  تلاش مي كنند به این« موردي دانشجویان دانشگاه مازندران

رابطه ميان استفاده  شبكه هاي اجتماعي با مشاركت سياسي رابطه وجود دارد یا خير؟ و در صورت وجود



15 

 

از شبكه هاي اجتماعي با مشاركت سياسي، استفاده از شبكه هاي اجتماعي چه تاثيري بر ابعاد مشاركت 

سياسي دانشجویان دارد؟ هدف از نگارش این مقاله، بررسي رابطه ميان شبكه هاي اجتماعي و رفتار 

م شبكه هاي اجتماعي )سرمایه اجتماعي انتخاباتي در ميان دانشجویان دانشگاه مازندران است. با تقسي

شبكه( به سه بعد تعاملي، ساختي و كاركردي و مشاركت سياسي )رفتار انتخاباتي( به سه سطح تماشاگرانه، 

متوس  و فعال، یافته هاي پژوهش نشان داد رابطه اي كاملا مثبت بين شبكه بندي اجتماعي )سلسله 

اسي وجود دارد و بعد ساختي شبكه هاي اجتماعي بيشترین مراتب شبكه و انواع مشاركت( و مشاركت سي

تاثير را بر رفتار انتخاباتي دانشجویان داشته اند. براي آزمون فرضيه ها از روش تحليل همبستگي و تحليل 

 رگرسيون چندمتغيره استفاده شد.

 پيشينه خارجي:

با بكارگيري یك « عمومي كالاهاي و مطبوعات: بدبيني مارپيچ»( در كتاب خود با عنوان 1110)1كاپللا و جميسون

تاثيرات رسانه بر برداشت سياسي شهروندان نسبت به سياستمداران  رهيافت متدولوژیك متفاوت به سنجش

نشان دادند كه خبرهاي خاص برخلاف موضوع محور، انزواي  آنها با تمركز بر برخي اخبار خاصاقدام نمودند. 

مي كند. یافته هاي آنها نشان داد كه هرچند این تاثيرات چندان قوي نيست اما اجتماعي را در شهروندان فعال 

هنگامي كه اخبار رسانه هاي تصویري و چاپي با همدیگر همپوشاني پيدا مي كنند تاثيرات آنها افزایش پيدا مي 

 كند.

بر درگير شدن جوانان  وب سایت هاي شبكه ساز اجتماعي و ميزان اثرگذاري آنها»( در 5881بوم گارتنر و موریس)

را از سوي جوانان در صحنه رقابت هاي دور نخست ریاست 5بكارگيري خدمات شبكه اي اجتماعي« در امور سياسي

مورد بررسي قرار دادند. آنان براین باورند كه اگرچه شبكه هاي اینترنتي به عنوان  5880جمهوري آمریكا در سال 

ز سوي جوانان شناخته شده است و آنها بيشتر اخبار و اطلاعاتشان را ز یك منبع مهم در كسب اخبار و اطلاعات ا

طریق این سایت ها كسب مي كنند اما مطالعات نشان داد كه این گونه سایت ها موجبات افزایش درگير شدن 

 كه ميدارند اعلام پژوهش پایان در آنها جوانان در امور سياسي و سرانجام مشاركت سياسي را فراهم نمي آورد.

                                                           
1 - Cappella,& Jamieson 
2 -social networking services(SNS) 
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 به اینترنتي اجتماعي شبكه هاي و در مجموع اینترنت تأثيرگذاري ميزان زمينه در موجود آرزوهاي و انتظارها

 تلویزیون جمله از آن از پيش رسانه هاي دیگر اول وب، نسل پيرامون گذشته آرزوهاي و نویدها یادآور خاص، طور

 معني این به آنان سخنان و یافته ها كه ميشوند یادآوردیگر،  سوي از اما است. اوليه ارتباطي فناوریهاي حتي و

 بسيج به نمي تواند عنوان هيچ به ميدهد، قرار كاربران در اختيار كه ارتباطي نوین امكانات با 5وب  كه نيست

 .رساند یاري شهروندان

آمریكا:  5815شایعه سياسي در تویيتر در انتخابات ریاست جمهوري سال  "( در مقاله 5810و همكاران)شين  

براین باورند كه رسانه هاي اجتماعي مي توانند یك شمشير دو لبه براي اطلاعات نادرست  "انتشار شایعه و تصحيح

سياسي باشند، یا مجاري براي انتشار شایعات دروغين از طریق جمعيت زیادي یا یك ابزار مؤثر براي به چالش 

داد كه تویيتر مي تواند به پخش كننده هاي شایعه كمك مي  كشيدن اطلاعات نادرست. نتایج تحقيق آنها نشان

كند تا اطلاعات نادرست را در شبكه هاي مجازي پخش كنند، اما بندرت بعنوان یك بازار اصلاح تصحيح ایده ها 

 .عمل مي كنند

رابطۀ بين « سرمایۀ اجتماعي و مشاركت سياسي در سنگاپور»اي با عنوان ( در مقاله5815اسكوریك و همكارانش )

 كمك هب تلفني مصاحبه»روش كار در این پژوهش سيستم  اند.سرمایۀ اجتماعي و مشاركت سياسي را بررسي كرده

نفر از افراد  888بوده است. جمع آوري داده ها در این پژوهش از طریق شماره گيري تصادفي انجام شده و  5«رایانه

امر از طریق مصاحبه كنندگان آموزش دیده و در بين زمان  بزرگسال سنگاپوري بصورت تلفني مصاحبه شدند. این

ها در پژوهش خود این مسأله را بررسي آنجولاي همين سال مصاحبه ها انجام شدند.  15تا  5880جولاي  1هاي 

توانند هموار كنند. نتایج نشان داد هاي اجتماعي،راه را براي احياي مشاركت سياسي مياند كه آیا شبكهكرده

 .هاي اجتماعي با مشاركت سياسي ارتباط زیادي دارددي وجود دارد كه شبكهشواه

 معرض در گرفتن قرار تمایز ميان شواهد و باورها: چگونه»در مقاله اي با عنوان  (5818) ت و همكارانگر 

كه نگراني قابل توجهي در مورد  اندبراین باور« شود؟ مي سياسي برداشت سوء باعث ایدئولوژیك اخبار

نقشي كه رسانه هاي اجتماعي از جمله فيس بوک و تویيتر در ارتقاء سوء برداشت در طول مبارزات سياسي 

 متحده ایالات انتخابات در شده آوري جمع نظرسنجي هاي داده براساس ها تحليل ایندارند، وجود دارد. 

                                                           
3 -A computer-assisted telephone interview(CATI) 
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 مطالعه یك از شده استفاده پژوهش  فرض هاي پيش آزمایش براي كه هایي است. داده متحده ایالات 5815

 نظرسنجي شركت توس  5815 متحده ایالات جمهوري ریاست انتخابات طول در شده انجام موج سه پانل

GfK  .از دیدگاه او،هر چند فناوري هاي گشترده شبكه مجازي  به طور گسترده در طول بدست آمده است

درست وغل  نقش دارند اما تاثير زیادي در روند و نتيجه انتخابات نداشته انتخابات و ارائه اطلاعات 

اندبطوریكه هيچ مدركي مبني بر تأثيرگذاري رسانه هاي اجتماعي وجود نداردلذا در مجموع مي توان گفت 

 کكه رسانه هاي اجتماعي هرچند مي توانند تمایل شهروندان را تغيير دهند،  اما این تأثيرات معمولاً اند

  است.

 معتقد است كه توسعه  "فضاي مجازي و تحولات جغرافياي سياسي "( در كتاب1515العابدین، یوسف)زین

فناوري اطلاعات و ارتباطات، فضایي انتزاعي و مبتني بر اطلاعات موازي با فضاي واقعي به وجود آورد كه 

مراتبي پردازش شده باشند، در سلههاي سلها و سازمانها، دولتكه توس  رسانهدر آن اطلاعات بدون آن

هاي فرازماني و گيرند. این فضاي جدید به علت برخورداري از ویژگيكنندگان قرار مياختيار استفاده

فرامكاني و تهيه و توزیع سریع و رایگان اطلاعات، به زودي توانست هم عامل فضا در جغرافياي سياسي را 

رت در ژئوپلتيك مطرح شود. از این رو، كتاب حاضر درصدد است قد به چالش بكشد و هم به عنوان مؤلفه

اند در جغرافياي ها و تهدیدهاي جدیدي را كه هرگز تجربه نشدهتحولات ناشي از فضاي مجازي و فرصت

 سياسي و ژئوپلتيك مورد مطالعه قرار دهد.

 پایان نامه

 (در پایان نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان 1515احمدي  )«ير شبكه مجازي فيس بوک بر نوع تاث

مشاركت سياسي دانشجویان دانشگاه خوارزمي تهران )با تاكيد بر انتخابات دوره یازدهم ریاست 

جمهوري(،معتقد است كه  .یكي ازمهمترین شبكه هاي ارتباطي مجازي كه حالا، بيشترین مخاطب به ویژه 

ط ما بين شبكه مجازي فيس بوک با نوع مشاركت در ایران دارد فيس بوک است. این تحقيق به بررسي ارتبا

سياسي مي پردازد. چگونگي تاثير این شبكه درنوع مشاركت ونوع راي دادن دانشجویان به هریك ازجناح 

-11ها ضرورت پيدامي كند. جامعه مورد بررسي كليه دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد ورودي سالهاي )

ي مي باشد..نتایج نشان داد با افزایش ميزان استفاده از فيس بوک نفردردانشگاه خوارزم5818(به تعداد15
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ميزان مشاركت سياسي هم بالا مي رودورابطه مستقيمي بين آنها وجود دارد. همچنين با افزایش ميزان 

فعاليت در فيس بوک ميزان مشاركت سياسي هم بالا مي رود. وبا افزایش كيفيت استفاده از فيس بوک 

اسي هم بالا مي رود. ویافته ها نشان داد ميانگين كيفيت استفاده از فيس بوک براي ميزان مشاركت سي

طرفداران حزب اصلاح طلب از سایر احزاب بيشتر است. ولي برعكس تفاوت زیادي بين ميانگين هاي 

گرایشات سياسي در ميزان فعاليت در فيس بوک مشاهده نمي شود. وهمچنين با توجه به نتایج جدول 

معادله رگرسيون معنادر است. و نتایج مشاهده شده در نمونه قابل تعميم به جامعه آماري  5-11شماره 

دهد، ضریب تعيين یا برازندگي مدل  نشان مي 5-10مبناي نمونه گيري هستند. همانطور كه جدول شماره 

ه )مشاركت /. درصد از تغييرات متغير وابست15است. یعني متغيرهاي مستقل مورد بررسي  150/8حدود 

 سياسي( را تبييني مي كنند. 

 (در پایان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان1515محمدي كاكرودي)" تاثير توسعه شبكه هاي اجتماعي

،كه به راهنمایي دكتر یوسف زین العابدین عموقين در "بر مسائل ژئوپوليتيك جمهوري اسلامي ایران

،معتقد است كه فضاي شبكه هاي اجتماعي، عرصه وسيعي  دانشگاه آزاد رشت ارائه و دفاع  گردیده است

از اطلاعات و نمودهاي مختلف معنایي را ایجاد ميكند. از آثار فضاي مجازي شبكه هاي اجتماعي را در 

جوامع، به خصوص جوامع درحال گذار مانند ایران، ایجاد بحران هویت ملي و دیني مي باشد. سؤالي كه در 

ویي به آن مي باشيم این است كه پيامدهاي توسعه شبكه هاي اجتماعي بر مسائل این تحقيق در پي پاسخگ

ت تحليلي صور -هاي این پژوهش كه با روش توصيفيژئوپوليتيك جمهوري اسلامي ایران كدامند ؟یافته

گرفته است نشان مي دهد كه نسل سوم بيشترین كاربران فضاي مجازي در ایران بوده و بيش از نسلهاي 

  اند. فضاي مجازي نوعي از بحران هویت و ناهمگونيهاي اجتماعي مجازير معرض آثار ناشي از شبكهدیگر د

وجود آورده و به نحوي تعادل اجتماعي را متأثر كرده هاي هویتي را در ميان طيف گسترده اي از جوانان به

 و اند شده سازهویت نهادهاي در اساسي تغييرات باعث مجازي، اجتماعي هاي¬است. همچنين شبكه

 اند.نموده تغيير دستخوش را هویتي معناساز عوامل

 ( در پایان نامه1501نيري )شبكه هاي اجتماعي اینترنتي و مشاركت »ارشد خود با نام  ي كارشناسي

 يتأثيرگذاري شبكه هاي اجتماعي اینترنتي را بر مشاركت سياسي كاربران در انتخابات دوره« سياسي
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فرضيه اصلي نویسنده این است كه شبكه هاي اجتماعي جمهوري در ایران بررسي كرده است. دهم ریاست 

موجب افزایش مشاركت سياسي دانشجویان، بویژه مشاركت سياسي غيرمتعارف )مانند شركت در 

تجمعات اعتراضي( آنان شده است. روش تحقيق در این پایان نامه ، روش كمي از طریق پيمایش بوده است 

نفر( از ميان  508آوري داده ها نيز از طریق پرسشنامه صورت گرفت. انتخاب نمونه بصورت هدفمند)و گرد

در این پژوهش به این  هزار دانشجوي موجود در بانك اطلاعاتي دانشگاه تهران بوده است. نویسنده 55

ي دهم ریاست نتيجه رسيد كه شركت تعداد زیادي از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان در انتخابات دوره

 جمهوري تا حد زیادي متأثر از شبكه هاي اجتماعي اینترنتي مانند فيس بوک و توئيتر بوده است.

ميان مشاركت سياسي و شبكه هاي مجازي وجود همانطور كه نشان داده شد تحقيقات مختلفي در خصوص رابطه 

دارد. به عبارت دقيقتر پژوهش هاي گوناگون تلاش كردند تا نشان دهند كه چگونه شبكه هاي مجازي به عنوان 

گروههاي فشار جدید بر انتخابات و مشاركت سياسي بصورت كلي تاثيرگذار مي باشند. با اینحال آنچه كه پژوهش 

بلي متمایز مي كند تمركز آن بر استان گيلان مي باشد. در حقيقت تاكنون هيچ پژوهشي حاضر را از تحقيقات ق

بصورت مستقيمتلاش نكرده تا جایگاه فضاي مجازي را در شكل دهي و تاثيرگذاري بر جهت گيري سياسي مردم 

پژوهش است. این منطقه مورد بررسي قرار دهد. مسئله دیگر كه به نوآوري این پژوهش مربوط مي شود گستره 

بدین معني كه انتخابات متعدد ریاست جمهوري )نهم و دهم و یازدهم( را مورد بررسي و سنجش قرار مي دهد. 

 بنابراین از این زاویه، گستره پژوهش در سطح وسيع و قابل اتكایي مي باشد.

 

 

 جنبه جدید بودن و نوآوري در تحقيق-1

 

جتماعي هاي ابه بررسي تأثير رسانه كه ملاحظه گردید، هيچ كدام از این آثارهمان گونه كه در بررسي كتب و مقالات 

ي هاي مجازي بر جغرافياهاي مجازي پرداخته شده اما به صورت متمركز با توجه به جدید بودن تأثير شبكهو شبكه

 نظر پژوهش انتخابات تاكنون در این خصوص آثار پژوهشي مرتب  در قالب متون علمي منتشرنشده كه از این

 پردازد.حاضر در راستاي رفع نمودن این نقصان در حوزه ي علمي به پژوهش مي
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 كلمات كليدي )كليدواژه ها( به فارسي-18

رفتار  - مشاركت سياسي - جغرافياي انتخابات - انتخابات - هاي مجازيشبكه - هاي اجتماعي مجازيشبكه

  – انتخاباتي

 

 

 )كليدواژه ها( به زبان انگليسيكلمات كليدي  -11

Virtual social networks - Social media - Election - Geography elections - Political 

Participation - Electoral behavior -  
 

 و نحوه اجرا( هاداده هدف،نوع برحسب تحقيق روش كامل شناسي تحقيق )شرحروش -15

بررسي فرضيه ها و شرح كامل روش) ميداني، كتابخانه اي( یا پاسخگویي به الف: نوع مطالعه و روش 

 سوالات)توصيفي، تجربي، تحليل محتوا، اسنادي ، تاریخي و ... (

 

باشد. براساس ماهيت موضوع، سوال اصلي و فرضيه پژوهش، این پژوهش به لحاظ هدف، از تحقيقات كاربردي مي

 به توجه با این بر علاوه. است تحليلي –گيرد. از نظر ماهيت توصيفيام ميبه روش كيفي و كمي یعني تركيبي انج

 رفتار بر مجازي هايشبكه تأثير بررسي براي حاصل نتایج از توانمي كه اياستفاده و پژوهش موضوع ماهيت

دلفي نيز استفاده م(، از روش یازده و دهم نهم، هايدوره) گيلان استان در جمهوري ریاست دهندگان رأي انتخاباتي

 خواهد شد.

 

 ب: ابزار گردآوري داده ها ) مشاهده و آزمون، پرسشنامه،مصاحبه،فيش برداري،پایگاه داده و غيره ( 

 

گيري در پژوهش حاضر انتخاب طيفي از جامعه آماري فوق كه براي شهروندان در سن رأي دادن قرار روش نمونه

براي كارشناسان به روش دلفي و به صورت تخميني و تصادفي در  آیند ودارند و با فرمول كوكران بدست مي

 دسترس استفاده خواهد شد.

 

 ج: قلمرو مكاني و زماني پژوهش :

 

 باشد.قلمرو مكاني : استان گيلان مي

 گيرد.را در استان گيلان در بر مي 1518تا  1500قلمرو زماني : سه دوره انتخابات ریاست جمهوري از سال 

هاي مجازي بر رفتار انتخاباتي رأي دهندگان ریاست جمهوري در استان موضوعي : تحليلي بر تأثير شبكهقلمرو 

 (18تا  00هاي هاي دهم، یازدهم و دوازدهم سالگيلان )دوره
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 د: مراحل اجراي پژوهش:

 

 :ایي كه براي انجام این تحقيق انجام گردیده است به شرح ذیل استگانه 8مراحل 

 انتخاب موضوع تحقيق و بيان مساله -1

 بررسي پيشينه تحقيق -5

 بيان هدف یا سوالهاي تحقيق -5

 انتخاب طرح تحقيق كيفي و توجيه آن -5

 ها، تحليل و تفسير آنهاگردآوري داده-8

 تهيه گزارش تحقيق و ارزیابي آن. -8

 

 به تحقيق اجرایي مراحل درقالب مورداستفاده واستانداردهاي مواد،تجهيزات شامل)پژوهش  اجراي ه: نحوه

 تفكيك (

هاي آمار توصيفي، آمار استنباطي مناسب و با استفاده از دست آمده توس  شيوهدر تحقيق حاضراطلاعات به

 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. 58spssافزار نرم

بودن گردید؛ كه این آزمون نرمالبين متغييرها استفاده  k-sابتدا براي تعيين توزیع طبيعي متغييرها از آزمون  -1

 متغييرهاي مورد بررسي در این تحقيق را تایيد نمودند.

بندي نمرات خام و توصيف اندازه هاي نمونه از آمار توصيفي كردن، طبقهبه منظور سازمان دادن، خلاصه -5

 است.)فراواني، ميانگين، درصدها، انحراف استاندارها ورسم جداول( استفاده شده
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 اهداف مشخص تحقيق -15

 

 الف : هدف اصلي:

-هاي مجازي بر رفتار انتخاباتي رأي دهندگان ریاست جمهوري در استان گيلان )دورهتحليل تأثير شبكه -

 هاي نهم، دهم و یازدهم(

 ب: اهداف فرعي :

ت ریاسهاي رأي دهي در انتخابات گيريهاي مجازي در تأثيرگذاري بر تصميمتبيين نقاط مثبت شبكه -

 جمهوري در استان گيلان

 هاي مجازي در استان گيلانهاي سنتي و رسمي براي رقابت با شبكهتبيين راهكارهاي شبكه -

 هاي مجازي در انتخابات ریاست جمهوري در استان گيلانتبيين نقاط ضعف شبكه -

ماعي اجت -ياسيهاي سگيريآپ و تلگرام در تأثيرگذاري بر تصميمهاي مجازي واتستحليل تأثير شبكه -

 در انتخابات ریاست جمهوري در استان گيلان

 

 

 

 درصورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره وران)ساز مان ها، صنایع و یا گروه ذینفعان ( -15

ها، هاي مرتب ، استانداريالملل و رشتههاي جغرافياي سياسي، علوم سياسي، رواب  بيندانشجویان و اساتيد رشته

 وزارت خارجه. وزارت كشور،

 

 

 هاي تحقيقسوال-18

 

 الف : سوال اصلي :

هاي هاي مجازي بر رفتار انتخاباتي رأي دهندگان ریاست جمهوري در استان گيلان )دورهتأثير شبكه -

 دهم،یازدهم و دوازدهم( چگونه بوده است؟

 

 ب: سوال هاي فرعي :
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هاي رأي دهي در انتخابات ریاست جمهوري هاي مجازي در تأثيرگذاري بر تصميم گيرينقاط مثبت شبكه -

 در استان گيلان كدامند؟ 

 هاي مجازي در استان گيلان كدامند؟هاي سنتي و رسمي براي رقابت با شبكهراهكارهاي شبكه -

 ؟باشدهاي مجازي در انتخابات ریاست جمهوري در استان گيلان متأثر از چه عواملي مينقاط ضعف شبكه -

اجتماعي در انتخابات  -سياسي هايگيريتصميم آپ و تلگرام، برواتس مجازيهاي كدام یك از شبكه -

 اند؟ریاست جمهوري در استان گيلان تأثير بيشتري داشته

 

 هاي تحقيق )باتوجه به ماهيت رشته ها و موضوع(فرضيه-18

 

 الف : فرضيه اصلي :

هاي استان گيلان )دوره هاي مجازي ميتواند بر تصميم رأي دهندگان ریاست جمهوري درشبكه -

 .باشددهم،یازدهم و دوازدهم( تأثيرگذار 

 ب: فرضيه هاي فرعي :

 

هاي رأي دهي در انتخابات ریاست جمهوري گيريهاي مجازي در تأثيرگذاري بر تصميمنقاط مثبت شبكه -

ل واصشدن فدر استان گيلان، ضریب نفوذ بالاي آن با سرعت زیاد، آگاهي بخشي مؤثر منجر به كمرنگ

 باشد.دهندگان با منتخبين انتخاباتي ميهاي رأيشدن دیدگاهجغرافيایي و نزدیك

هاي مجازي، در گرو ارائه اخبار صحيح، هاي سنتي و رسمي براي رقابت با شبكهراهكارهاي شبكه -

 باشد.شناسایي ذائقه مخاطبان وارتقاء سطح آگاهي مردم مي

ریاست جمهوري در استان گيلان متأثر از عواملي مانند عدم هاي مجازي در انتخابات نقاط ضعف شبكه -

هاي مجازي در رعایت سازوكارهاي انتخاباتي، رعایت حدود قانوني، تبليغات سو و كنترل بهينه شبكه

 باشند.هاي ناسالم ميشایعه پراكني

انتخابات ریاست اجتماعي در  -هاي سياسيگيريآپ و تلگرام بر تصميمهاي مجازي واتساز شبكه -

 است. جمهوري در استان گيلان، تلگرام تأثير بيشتري داشته
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 تعریف نظري و عملياتي واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي  -10

 

 (Virtual social networksهاي اجتماعي مجازي )شبكه

و از آن  پس به سرعت به  طرح كرد 1185در سال  هاي اجتماعي را براي نخستين بار چي اي بارنزاصطلاح شبكه

شيوه اي كليدي در تحقيقات و مطالعات بدل گشت. در تئوري شبكه اجتماعي سنتي، یك شبكه اجتماعي به 

ها كه به وسيله اي از نهادهاي اجتماعي كه شامل مردم و سازمانشود كه یك مجموعهصورت تعریف مياین

ها تعامل دارند. شكل گذاشتن ارزشاند و باهم در به اشتراکهم متصلدار اجتماعي بهاي از رواب  معنيمجموعه

ها و رواب  چهره به چهره متمركز است اما خدمات سنتي خدمت شبكه اجتماعي بر انواع رواب  همچون دوستي

شبكه اجتماعي امروزه بيشتر بر جامعه مجازي آنلاین و ارتباطات كامپيوتر واس  متمركز است. شبكه هاي 

ترنتي پایگاه یا مجموعه پایگاه هایي هستند كه امكاني فراهم مي آورد تا كاربران بتوانند علاقه مندي اجتماعي این

ها، افكاروفعاليت هاي خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم این افكار و فعاليت ها را با آنان 

ر وب است كه این امكان را براي اشخاص هاي مبني باي از سرویسسهيم شوند. یك شبكه اجتماعي، مجموعه

فراهم مي آورد كه توصيفات عمومي یا خصوصي براي خود ایجاد كنند، یا با دیگر اعضاي شبكه ارتباط برقرار كنند، 

منابع خود را با آن ها به اشتراک بگذارند و از ميان توصيفات عمومي دیگر افراد، براي یافتن اتصالات جدید استفاده 

 (.Boyd& Ellison,222:8212كنند )

 (Social mediaهاي مجازي )شبكه

ي گذشته، موجب پدیدارشدن انواع و هاي نوین در عرصه ي الكترونيك و رایانه در چند دههگسترش فناوري

ن ااي در جههاي رایانهاي ازجمله اینترنت، تلفن همراه، ماهواره و بازيهاي الكترونيكي و رایانهاقسام لوازم و برنامه

 تر نموده است، اما درها زندگي بشر را چندین برابر آساناست. انكارناپذیر است كه این تحولات و پيشرفتشده

هاي نوین غافل ماند. اینترنت به عنوان یكي از مهم ترین هاي ناشي از این فناوريتوان از آسيبآن سوي سكه نمي

متعدد و گسترده اش، بخش هاي مختلف زندگي انساني را  ابداعات بشر در قرن اخير باقابليت ها و كاركردهاي

تحت تأثيرات مثبت و منفي خود قرارداد است. مبنا و هدف اصلي اینترنت، برداشتن فاصله جغرافيایي ميان انسان 
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هاي سراسر دنيا و ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و تبادل اطلاعات است. درحالي كه هيچ كس تصور نمي كرد 

اجتماعي اینترنت به صورت كاربرد اصلي آن درآید و شبكه هاي اجتماعي اینترنتي پا به عرصه وجود  روزي جنبه

بگذارد. در ميان اشكال مختلف استفاده از اینترنت؛ شبكه هاي مجازي، به عنوان پدیده ي هزاره سوم تا الان 

ز وضعيتي آرماني در یك كشور كه امنيت ملي عبارت است از تصویري تجسمي ا  موقعيت والاتري پيداكرده است.

در آن وضعيت مردم بتوانند بدون وقفه یا اختلال همه فعاليت هاي مجاز خود را انجام دهند و ارتباطات مشروع با 

دیگران را به منظور تبادل كالا و خدمات برقرار سازند. این وضعيت معياري براي سنجش وضعيت امنيتي موجود 

 (.8: 1515، پور اسكندريو اكبري تبار در جامعه است )

 (Electionانتخابات )

خود  اداره امور عمومي رسمي است كه طي آن مردم یا بخشي از مردم براي فرآیند تصميم گيري یك انتخابات

از  برمي گزینند.شخص یا اشخاصي را براي مقامي رسمي به مدت معلوم با ریختن رأي به صندوق هاي انتخاباتي 

از انتخابات  .استبوده  دموكراسي نيابتي ميلادي به این سو، برگزاري انتخابات سازوكار معمول براي تحقق 10سده 

چنين برخي كشورها سمت هاي استفاده شود. هم قوه مقننه ممكن است براي اختصاص كرسي هاي موجود در

را نيز با انتخابات به نامزدهاي برگزیده اختصاص مي دهند.  دولت هاي محلي و قضایي و قواي اجرایي موجود در

انجمن هاي  گرفته تا باشگاه ها از از فرآیند انتخابات در بسياري از سازمان هاي خصوصي و تجاري،

گزینش نمایندگان در دموكراسي كاربرد انتخابات به عنوان ابزاري براي  استفاده مي شود. ابرشركت ها و داوطلبانه

باستان رواج داشت متفاوت است. در  آتن دموكراتيك مثل كهن  الگوهاي هاي نيابتي امروزي با شيوه اي كه در

یا گروه افزار بودند و بسياري از سمت هاي سياسي توس  قرعه  ارشياليگ عهد باستان انتخابات بيشتر نهادهایي

ه منظور گزینش یك را با انتخابات اشتباه مي گيرند درحالي كه انتخابات ب همه پرسي اختصاص مي یافتند. گاهي

به جریاني   یا چند نفر است. هرچند همه پرسي در لغت معناي انتخابات را هم در بردارد اما در عالم سياست تنها

گفته مي شود كه طي آن حكومت ها پرسش ها یا اصلاحيه هاي قانوني را در اختيار مردم قرار مي دهند تا مردم 

ل سارتر در مورد انتخابات به عنوان یكي از بارزترین مظاهر مشاركت ژان پ  .یك یا چند مورد را انتخاب كنند

یك نظام انتخاباتي باه هر صورتي كاه باشد عبارت است از مجموعه افراد انتخاب كننده »سياسي چنين مي گوید: 

اي كه مثل یك خمير بي شكل در معرض فشاار عوامل خارجي قارار دارند. فهرساات اسااامي انتخاب شدگان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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به همان اندازه معرف اراده ملت است كه انگار فهرست صفحات موسيقي فروش رفته، نمودار ذوق و سليقه 

ي ا( بنابراین انتخابات سلسله اقدامات و عمليات منسجم و پيوسته81: 1518و گلشني، خریداران هست. )شهبازي

شدن فرد يرد و منجر به برگزیدهاست كه در یك محدوده جغرافيایي مشخص و زماني محدود و معين صورت مي گ

اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عمليات كه  .شودیا افراد و یا موضوع و مرام خاصي از سوي اكثریت مردم مي

 شود.منتج به این نتيجه گردد، اصطلاحاً برگزاري انتخابات ناميده مي

 (Geography electionsجغرافياي انتخابات )

كي از جستارهاي نسبتاً دیرپاي دانش جغرافياي سياسي است كه به واكاوي تعامل فضا، مكان، جغرافياي انتخابات ی

 در يفضای هايتفاوت اثرگذاري مختلف، نواحي دهندگانرأي آراء  فرآیندهاي انتخاباتي، تنوع تصميمات و نتایج

 قسيمت مردم، نمایندگان تعيين و انتخابات نيازپيش. پردازدمي انتخاباتي هايحوزه گيريشكل و سياسي رفتار

هاي جغرافيایي، پذیرش عمومي و قوانين اباتي با مرزهاي مشخص و متناسب با ویژگيانتخ هايحوزه به سرزمين

هاي جغرافيایي در مقام بستري براي انتخاب نمایندگان در سطوح مختلف محلي، انتخاباتي است. این محدوده

ه بندي سرزمين بيب و كاركرد نهادهاي سياسي حكومت دارد. ازاین رو، ناحيهاي و ملي، تأثير قطعي بر تركناحيه

 اطلاعات گيري از سامانههاي جمعيتي، فرهنگي، سرزميني و بهرههاي انتخاباتي، بر پایه شماري از شناسهحوزه

 (501: 1508)كاویانپور، .جغرافيایي، كانون توجه جغرافياي انتخابات است

در حقيقت نقش و فرآیند تك تك افراد جمعيت یك كشور یا گروه ها و احزاب سياسي و  جغرافياي انتخابات،

اصناف مختلف را در مقياس كوچك و بزرگ بر ساختار قدرت تصميم گيرنده در شوراها و در سطح ملي همچون 

به   .كندانتخابات ریاست جمهوري و ساختار قدرت دولت، ارزیابي، سنجش و حتي پيش بيني و آینده نگري مي 

راد، محقق و صاحب نظر ایراني جغرافياي سياسي، تعریف علمي جغرافياي انتخابات در چارچوب نظر دكتركاویاني

ه الگوي به مطالع»تركيبي، تبيين پذیر است. این گرایش به عنوان زیرمجموعه دانش جغرافياي سياسي  -مفهومي 

 (.85: 1501)كاویاني راد، « پردازدتخابات و قدرت ميتوزیع فضایي قدرت در قالب رواب  متقابل جغرافيا، ان

 (Political Participationمشاركت سياسي )

مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي، یكي از مباحث مهم علوم سياسي است. این مشاركت در درجه ي اول 

بول مسئوليت فردي و اجتماعي از طبع اجتماعي انسان ریشه مي گيرد. مشاركت در امور اجتماعي، نوعي تعهد و ق



27 

 

است كه همه ي افراد انساني ناگزیر به پذیرش آن هستند. این تعهد و مسئوليت ممكن است یا در قالب فعاليت 

هاي معين صورت گيرد، مانند بسياري از رفتارهاي اخلاقي و اجتماعي و یا ساختار حقوقي و اقتصادي به خود 

شاركت مردمي، مشاركت در امور اجتماعي و سياسي است كه كمك فراواني بگيرد. یكي از بارزترین نمونه هاي م

كند. مشاركت سياسي فعاليت داوطلبانه ي اعضاي جامعه در انتخاب رهبران به حفظ وحدت و همبستگي ملي مي

و شركت مستقيم و غيرمستقيم در سياست گذاري عمومي است. به بياني دیگر، مشاركت سياسي عبارت است از 

ي جمعي مي شود. به عرصه و جرگه اي كه به تحقق یك اراده ي جمعي منجر شده، یا مانع تحقق آن ارادهورود 

 كنند. ولي باید دید كهیكي از مهم ترین مسائل در بحث مشاركت سياسي، توجيه افرادي است كه مشاركت نمي

مي توان توجه همه یا اكثریت افراد موانع مشاركت این افراد و راه هاي تقویت مشاركت عمومي كدم اند و چگونه 

 (.8: 1508یك جامعه را به مشاركت در سرنوشت خودشان و مسائل جامعه جلب كرد. )عباسپور،

 :در تبيين ماشاركت ساياسى دو نظریه ابزارى و تكاملى وجاود دارد

 برد یك فرد یا گروهىناظریه  ابزارى: در این نظریه مشاركت را وسيله اى براى یك هدف یعنى براى دفاع یا پيش

از افراد در برابر جباریت و استبداد در نظر مى گيرند. بنابراین نظریه پردازان  ابزارگرا  استدلال مى كنند كه افراد 

بهترین داور منافع خودشان هستند، حاكومتى كه ماردم در آن مشاركت داشته باشند كارآمدتر است. افرادى 

حق دارند درگرفتن تصميمات  مشاركت  داشته باشند و مشروعيت حكومت بر كه از تصميمات تأثير مى پذیرند 

 .وارثان نهایى نظریه ابزارى فایده گرایيان و كثرت گرایان هستند .مشاركت استوار است

ناظریه تاكاملى: طرفداران این ناظریه استدلال مى كنند كه شهروند آرمانى، یك شهروند مشاركت كننده  است  

شاركت، اعمال مسئوليت اجتماعى درنظر گرفته مى شود. ماشاركت یك تجربه یادگيرى است كه و بنابراین م

شهروندان را نه تنها آگاه از حقوق خود بلكه آگااه از وظاایف و ماسئوليت هایش پرورش  مى دهد . چنين  

نيز بخش مهمى در دیدگاهى در نوشته هاى ارسطو، جان  استوارت  ميل ، دوتو كویل و روسو یافت مى شود و 

انادیشه هاى  ماحافظه كارانه و سوسياليستى است. البته در این نوشتار با توجه به زمان  پرورده ، زمينه  پرورده 

بودن فارآیند ماشاركت ساياسى در  جامعه  ایرانى بر هردوي این نظریه ها تأكيد مى شود )دارابى، و مكان پرورده

1500 :5.) 

 (Electoral behaviorرفتار انتخاباتي )
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دهي در جوامع مختلف با توجه به اهميت انتخابات در ریل گذاري براي تبيين و تحليل رفتار انتخاباتي و رأي

 كنندمداران؛ از موضوعات مهم جامعه شناسي سياسي است. محققان این حوزه از مناظر مختلفي سعي ميسياست

بندي كنند. فرهنگ سياسي یكي از راه هاي ورود به چنين خصرازهاي رفتار انتخاباتي جوامع خود را كشف و شا

تحليلي است. حتي اگر انتخابات را هم درنظر نگيریم نفس پرداختن به فرهنگ سياسي ملت هاي مختلف در تبيين 

رویدادهاي سياسي همواره جذاب بوده است. از این رو تحليل انتخابات از منظر فرهنگ سياسي به صورت علمي 

بار در این كتاب صورت گرفته است نگاه جدید و افق تازه اي در اختيار ما قرار مي  هي در ایران كه اولينو دانشگا

دهد تا دریابيم چگونه رفتار انتخاباتي مردم ایران متأثر از داشته هاي طولاني فرهنگي و فرهنگ سياسي است. 

ز مظلوم، صداقت... در فرهنگ ما ایرانيان گرایي، عدالت خواهي، ظلم ستيزي؛ حمایت اعناصري مانند قهرمان

)خان  .جایگاه مهمي دارند از سویي نگاه مستشرقانه هم عناصري منفي نسبت به این فرهنگ برمي شمارد

 (.51: 1515محمدي،

 

 

 

 

 جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه و روش محاسبه ) درصورت لزوم(-10

 

حاضر، شهرونداني كه در سن رأي دادن در استان گيلان هستند و كارشناسان جامعه آماري مورد هدف در رساله 

 .باشندياي سياسي و علوم سياسي ميهاي جغرافسياسي، كارشناسان انتخاباتي، دانشجویان رشته

 

 روش ها و ابزار تجزیه و تحليل داده ها-11

 

كه براي شهروندان در سن رأي دادن گيري در پژوهش حاضر انتخاب طيفي از جامعه آماري فوق روش نمونه

آیند و براي كارشناسان به روش دلفي و به صورت تخميني و تصادفي قرار دارند و با فرمول كوكران بدست مي

 در دسترس استفاده خواهد شد.
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و   Spssها به سؤالات با استفاده از نرم افزارهايگردد تا نتایج پاسخبا استفاده از فرمول كوكران انتخاب مي

Excel  در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي تجزیه و تحليل گردد. در این رابطه با توجه به اینكه محاسبه حجم

-یژگيو با رابطه در توانندمي نمونه طریق از محققان. است اهميت حائز بسيار هایافته و آماري استنباط در نمونه

نفر براي حجم نمونه  58براي كارشناسان تعداد  و نفر 508 تعداد شهروندان براي. كنند گيرينتيجه جامعه هاي

 :در نظر گرفته شده است. فرمول اصلي محاسبه حجم نمونه كوكران نيز به صورت زیر است
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 ماه( 15ماه و مقطع دكتري حداقل  8بندي مراحل اجرا )مقطع كارشناسي  ارشد حداقل جدول زمان-58

 شرح فعاليت ردیف

 برحسب ماهزمان كل 

ماه 

1 

ماه 

5 

ماه 

5 

ماه 

5 

ماه 

8 

ماه 

8 

ماه 

0  

ماه 

0 

ماه 

1 

ماه 

18 

ماه 

11 

ماه 

15 

             مطالعات كتابخانه اي 1

             جمع آوري اطلاعات 5

             تجزیه و تحليل داده ها 5

5 
نتيجه گيري و نگارش 

 پایان نامه
            

 ماه  15 مدت اجراي تحقيق طول 8

 

 

 خير   است؟ بله )مطابق جدول زیر(  واحد آزمایشگاهي ازامكانات استفاده نيازبه تحقيقات انجام آیابراي-51

 مقدار مورد نياز مواد و وسایل تجهيزات مورد نياز نوع آزمایشگاه ردیف

     

     

     

     

 

 كه صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق باید خریداري شوند( هاي مواد و وسایل )وسایليهزینه -55

 نام ماده یا وسيله
 مقدار 

 مورد نياز

-مصرفي

 غيرمصرفي
 شركت سازنده

 قيمت كل قيمت واحد

 ارزي ریالي ارزي ریالي

        

        

        

        

   جمع كل
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 خير  ازواحد است؟ بله )مطابق جدول زیر(  ازسایرمراكزخارج حمایت نيازبه تحقيقات انجام آیابراي-55

 تجهيزات و تسهيلات بودجه ارزي بودجه ریالي نام مركز/مؤسسه ردیف

     

     

     

     

 

 

 فهرست منابع و مأخذ )فارسي و غير فارسي( مورد استفاده در رساله-55

قرار    aun.ac.ir/proposalsاین قسمت باتوجه به راهنماي نگارش پایان نامه ها كه در سایت دانشگاه به آدرس 

 گرفته است، مطابق با ساختار پيشنهادي دانشكده مربوطه، نگارش و تدوین شود.
 منابع:

 های اجتماعی مجازی. موسسه شبکههای اجتماعی و (، رسانه1392پور، ابراهیم. )اکبر؛ اسکندریاکبری تبار، علی

 .فرهنگی و هنری تقارب و تبادل فرهنگی

 ( جغرافیای انتخابات، فصلنامه مطالعات راهبردی، پائیز، شماره مسلسل 1386کاویانی راد ،)37 

 (1393احمدی.) أکیدت با) تهران خوارزمی دانشگاه دانشجویان سیاسی مشارکت برنوع بوک فیس مجازی شبکه تأثیر 

 .معلم  تربیت دانشگاه: تهران. ارشدکارشناسی نامه پایان (.جمهوری ریاست یازدهم دوره تخاباتان بر

 (  واکاوی نقش و کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی   در حوادث انتخابات سال 1393وهمکاران) حسینی

 پاییز -جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آفاق امنیت/ سال هفتم / شماره بیست و چهارم 1388

 ((بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی )مطالعه  1394اشتریان کیومرث و امیرزاده محمدرضا

   4, شماره   45موردی: شهر تهران(  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی :   زمستان, دوره  

 (فرهنگ سیاسی و رفتار انتخاباتی: مردم ایران 1392خان محمدی، یوسف .) چگونه در انتخابات ریاست جمهوری رای

 می دهند؟ تهران: انتشارات خرسندی.

 (1388دارابی، علی ،)«مجله مطالعات روابط بین الملل، «انتخابات و روند مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ،

 ، 6شماره 

 (1385عباسپور، ابراهیم ،)«19، مجله صباح، شماره «مشارکت سیاسی. 

 فضای مجازی و تحولات جغرافیای سیاسی،تهران، انتشارات انتخاب "( 1394یوسف) العابدین،زین 

 ( نقش شبکه1395رهبر قاضی، محمودرضا و همکاران )های اجتماعی مجازی در تمایل به مشارکت انتخاباتی و جهت-

، سال بیست و های ارتباطینامه پژوهشهای شهراصفهان( فصلگیری سیاسی )مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه

 86سوم، شماره 

 ( (رسانه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات )رابطه استفاده از فیس بوک، 1395عبداللهی نژاد و همکاران

(فصلنامه مطالعات رسانه های نوین 1394تلگرام و اینستاگرام و مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات هفتم اسفند 

 5سال دوم بهار شماره 
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 سياسي: مورد مطالعه دولت هاي سيد محمد خاتمي و محمود احمدي  -سيکل تجاري »(، 1381بازی، عزیزالله، گلشنی، علیرضا)شه

 .1395، تابستان 35، سال دهم، شماره 1395، رهیافت انقلاب اسلامی، تابستان «نژاد

 (1396شهرام نیا امیرمسعود , ابراهیمی پور حوا, محموداوغلی رضا, ملکان مجید)  سنجش تاثیر شبکه های اجتماعی

بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران ،  مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان؛   بهار   

  1, شماره   28, دوره  

 4 ان،ایر مجله جامعه شناسی (. تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران.1389وحقگویی ) عبداللهیان ،

 .1311-159صص 

 ( .بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی.1391مسعودنیا و همکاران .)  نشریه دانشکده علوم

 .1711-192، صص 35 انسانی و اجتماعی تبریز،

 ( .بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان1392هرسیج و همکاران .)  دانشگاه

 .11- 226، صص 4 نامه جامعه شناسی کاربردی،فصل اصفهان.

 (در مقاله الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ،مطالعه موردی: دوره یازدهم 1393گلی ومهکویی )

 ریاست جمهوری ،فصلنامه ژئوپلتیک،سال دهم،شماره دوم،تابستان

   (آینده1394مولایی و حسینی گلکار )بانیای دستاوردهای دیدهی انتخابات ایران و تحولات قدرت در جامعه شبکهپژوه 

 ،بهار21های اجتماعی مجازی،فصلنامه چشم انداز مدیریتی، شماره شبکه

 Baumgartner, J. C., & Morris, J. S. (9002). My Face Tube Politics: Social Networking 
Web Sites and Political Engagement of Young Adults . Social Science Computer Review, 
92(1), 92–22. Doi: 1031199002222.2.02..2.91 
(https://doi.org/1031199002222.2.02..2.91 

 Boyd, D.M., & Ellison, N.B. (222:). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of 
Computer-Mediated Communication, 13(1), 212-232. 

 Cappella, J.N. & Jamieson, K. H. (1229) Spiral of cynicism: The press and the public 
goods, New York: Oxford University Press 

 Effing, R. van Hillegersberg J., and Huibers, T. " Social Media and Political Participation: 
Are Facebook, Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems?" Conference 
Paper · August 9011    DOI: 10310090292-.-229-9....-._. · Source: DBLP 

 Garrett, R. K., Weeks, B. E., & Neo, R. L. (9012). Driving a Wedge Between Evidence 
and Beliefs: How Online Ideological News Exposure Promotes Political 
Misperceptions. Journal of Computer-Mediated Communication, 91(1), ..1–.22. 
doi:1031111/jcc2319122 (https://doi.org/1031111/jcc2319122) 

 Hendricks, J. A., & Denton, R. E. (9010). Communicator-in-chief: How Barack Obama 
used new media technology to win the White House. Lanham, MD: Lexington 

 Shin, J., Jian, L., Driscoll, K., & Bar, F. (9012). Political rumoring on Twitter during the 
9019 US presidential election: Rumor diffusion and correction. New Media & Society, 
12(2), 1912–19.1. doi:1031199012212222122.2012 
(https://doi.org/1031199012212222122.2012) 

 Skoric, M. M., Ying, D., & Ng, Y. (9002). Bowling Online, Not Alone: Online Social 
Capital and Political Participation in Singapore. Journal of Computer-Mediated 
Communication, 12(9), 212–2... doi:1031111/j.102.-210139002301229.x 
(https://doi.org/1031111/j.102.-210139002301229.x) 

https://doi.org/10.1177/0894439309334325
https://doi.org/10.1177/1461444816634054
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ها باید به ترتيبي كه در متن استفاده دل یا نكات لازم در این قسمت آورده شود. شماره)كلمات معانوشتپي -58

 باشد.( شده،

1Mac Lorg 

5 Denis Mcclurg 

5 Russell Newman 

5 Ellen Quintelier 

8 Sara BeatElson 

8 Skoric Etal 

0 Manel Castells 

0 Jieun Shin,Lian Jan,Kenrin Driscoll 

1 R.Kelly GarrettID 
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 قرار گيرد.( 5Aدر یك صفحه 5هر  ) تایيدات استادان راهنما، مشاور و گروه تخصصي،تایيدات -58

 رشته و گرایش تحصيلي نام و نام خانوادگي دانشجو

 دكتراي جغرافياي سياسي نسيم محمدي كاكرودي

 

 جمهوري در استان گيلان.رفتار انتخاباتي رأي دهندگان ریاستهاي مجازي بر تحليل تأثير شبكه عنوان رساله :

 (18تا  00هاي هاي دهم، یازدهم و دوازدهم سال)مطالعه موردي دوره

 استاد مشاور دوم استاد مشاور اول استاد راهنماي دوم استاد راهنماي اول 

نام و نام 

 خانوادگي
  دكتر حجت مهكوئي

دكتر یوسف زین 

 العابدین عموقين
 

     امضاء
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 نظر كميتۀ تخصصي گروه دربارة درخواست تصویب موضوع رساله دكتري -27

 ارتباط ندارد   ارتباط فرعي دارد     .ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشتۀ تحصيلي دانشجو:ارتباط دارد1

 خير     در ایران بلي        . جدید بودن موضوع:بلي  5

 مطلوب نيست    قابل دسترسي نيست  . اهداف بنيادي و كاربردي:قابل دسترسي است 5

 رسا نيست            . تعریف مسأله:رسا است  5

 درست تدوین نشده و ناقص است    . فرضيات:درست تدوین شده است  8

 مناسب نيست     . روش تحقيق دانشجو:مناسب است 8

 ازانسجام برخوردار نيست طرح:ازانسجام برخورداراست. محتواو چارچوب 0

 

موضوع پيشنهاده خانم نسيم محمدي كاكرودي  با مشخصات فوق در جلسۀ مورخ    /     /    / كميتۀ تخصصي 

 قرارنگرفت. رأي موردتصویب اعضاء قرار گرفت. ..…رأي از ..…یا باتعداد  گروه مطرح شدو به اتفاق آراء

 نام و نام خانوادگي مدیر تحصيلات تكميلي :                                                                       

 تاریخ و امضاء

  

 اعضاي شوراي تخصصي گروه

 نام و نام خانوادگي ردیف
نوع راي )موافق یا 

 مخالف(
 امضاء توضيحات

1     

5     

5     

5     

8     

8     
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 نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده دربارة درخواست تصویب موضوع رساله دكتري -28

موضوع وطرح تحقيق  خانم نسيم محمدي كاكرودي دانشجوي رشته دكتراي جغرافياي سياسي در جلسۀ 

مورخ     /   /    شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده علوم انساني مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد 

 قرار نگرفت  تصویب اكثریت اعضا )تعداد     نفر( قرار گرفت 

 

 دگي معاون دانشكده :نام و نام خانوا

 تاریخ و امضا                                             

                                                           

 نام خانوادگي رئيس دانشكده : 

 تاریخ و امضاء                                              

 

 

 
 

 تكميلي دانشكدهاعضاي شوراي تحصيلات 

 نام و نام خانوادگي ردیف
نوع راي )موافق یا 

 مخالف(
 امضاء توضيحات

1     

5     

5     

5     

8     

8     

0     

0     
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 فرم منشور اخلاق پژوهش)امضاي دانشجو/استاد/استادان راهنما و مشاور الزامي است. (

 به نام خدا

 منشور اخلاق پژوهش

با یاري از خداوند سبحان و اعتقاد به اینكه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس 

ما  ،نش و پژوهش و نظر به اهميت جایگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشريداشت مقام بلند دا

متعهد مي گردیم اصول زیر را در انجام  دانشگاه ها وپژوهشگاه هاي كشور دانشجویان و اعضاء هيأت علمي

 فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و

 از آن تخطي نكنيم: 
جویي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي  اصل حقيقت جویي: تلاش در راستاي پي -1

 حقيقت.
اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان )انسان، حيوان و نبات( وسایر  -5

 صاحبان حق.
 .اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعایت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش -5
اصل منافع ملي: تعهد به رعایت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل  -5

 پژوهش.
اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات  -8

 و منابع در اختيار.
محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهاد هاي  اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات -8

 مرتب  با تحقيق.
اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعایت جانب نقد و خود داري از  -0

 هرگونه حرمت شكني.
علمي و دانشجویان به غير  اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و ارائه نتایج تحقيقات و انتقال آن به همكاران -0

 از مواردي كه منع قانوني دارد.
اصل برائت: التزام به برائت جویي از هرگونه رفتار غير حرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه  -1

 علم و پژوهش را به مثابه هاي غير علمي مي آلایند.

 
 امضاء استاد  مشاور:                                 مضاء استاد  راهنما: ا                                        امضاء پژوهشگر:  


