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  مطالعه انتخابات استان گیالن: بر مشارکت سیاسی رسانه هاي اجتماعیتاثیر بررسی 
Investigating the Impact of Social Media on Political Participation Model: A Study of Gilan Province Elections 
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  چکیده

 الگويررسی باین مطالعه درصدد است با . کند تیرا تقو یاسیس مشارکتتواند اشکال مختلف می یاجتماعهاي اسـتفاده از رسـانه  
وش کمی ر کمک بهسپس ، مدل مفهومی  ارائه دادهتاثیر رسـانه هاي اجتماعی بر مشارکت سیاسی به روش مروري و کتابخانه اي  

و  ازدهمی، دهمهاي رأي دهندگان ریاست جمهوري در استان گیالن در دوره مشارکت سیاسیبر  اجتماعیهاي رسانهو کیفی تاثیر 
در آن به دو روش کمی ها و جمع آوري داده است پیمایشی –از نوع توصیفی  حاضر پژوهش. دهددوازدهم را مورد سنجش قرار 

طریق  هاي کمی نیز ازو داده خبرگانهاي کیفی از طریق تحلیل دلفی و با کسب نظر آوري دادهجمع. و کیفی صورت گرفته است
نفر از شــرکت کنندگان در  409پرســشـنامه تدوین شـده به روش دلفی در بین   . گردآوري شـده اسـت   شـهروندان و از  پرسـشـنامه   

 نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و. دهم تا دوازدم اســتان گیالن مورد بررســی قرار گرفتهاي انتخابات ریاســت جمهوري دوره
و  انه بودهوادار و رفتار رفتار انتقالی ، رفتار فعاالنههاي اجتماعی بر مشـارکت سیاسی شهروندان گیالنی در رفتار هاي معنادار رسـانه 

 ارتباط معنادار منفی با رفتارهاي منفعالنه بود

  رفتار انتخاباتی، تانتخابا، مشارکت سیاسی، مجازيهاي شبکه، رسانه اجتماعی :کلید واژه
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Abstract 

The use of social media can enhance various forms of political participation. This study intends to examine the 
effect of social media on political participation through a library method to provide a conceptual model, then 
investigate the impact of social media on the political participation of voters in Gilan province in 10th, 11th and 

12th of the presidential elections, using quantitative and qualitative methods. The present research is a 

descriptive-survey type and data collection has been done in both quantitative and qualitative methods. 
Qualitative data were collected through Delphi analysis and with the expert opinion and quantitative data were 
collected through a questionnaire from the general population. A questionnaire was administered with 409 

participants in the 10th to 12th presidential elections in Gilan province. The results showed a positive and 

significant relationship with social media use and the political participation of Gilani citizens in active behaviors, 
transitional behaviors and supportive behaviors and a significant negative relationship with passive behaviors.  

Key Words: social media, social network, political participation,election, Electoral behavior 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣ 
 

  مقدمه -1

ــترش، اخیرهاي در طول دهه ــمگ، یو ارتباطات یاطالعاتهاي يفناور گسـ ــتداد رییتغ يریجهان را به طرز چشـ  ،در این میان. ه اسـ
ــ يدادهایدر ارائـه اطالعـات به مردم در مورد رو   ینقش مهم نترنـت یا ــیسـ ــو ریدرگ، یاسـ  يآنها برا قیکردن کاربران خود و تشـ

به  نترنتیاز ا ،در آغاز. است یاسیو مشارکت س یاسیسهاي بحث عنصري کلیدي در ایفا میکند و یاسیسهاي تیدر فعال مشارکت
با . شدیم استفادههایشان تیوب سا قیاز طر و به مردم یجهت اطالع رسان یاسیاحزاب س در اختیارطرفه  کی ارتباطی عنوان ابزار

ــانـه ، حــال نیا  & da Silva Nogueira(داده انــد رییارتبــاط دو طرفـه تغ  بــهرا  یارتبـاط  يالگوهـا  دیـ جــد يو فنــاورهـا  رسـ

Papageorgiou, 2020: 14(  ــتیهمانطور که در انتخابات ر ــورها یو برخ 2016متحده  االتیا يجمهور اس  ییاروپا ياز کش
ــد  ــاهده ش ــانه، مش ــدهآنالیکاربر  اردهایلیم يبرا ی و ارتباطیمنابع اطالعات نیاز بزرگتر یکی ی تبدیل بهاجتماعهاي رس . بودند ن ش

)Boulianne, 2019: 43(    

از روابط آنالین بین افراد هســتند که از طریق اینترنت و فضــاي مجازي ایجاد میشــوند و در آن  هایی شــبکه، 1اجتماعی هاي رســانه
ــاویر، هـا ایـده ، میتوان اطالعـات  ــت   را با... وها فیلم، تصـ ــتراك گذاشـ ــانی و در لحظه به اشـ  & Obar)  دیگر کاربران به آسـ

Wildman, 2015: 749) بیشــتر براي انتشــار و به ها گروهی از این رســانه. مختلفی دارندهاي اجتماعی انواع و کاربردهاي رســانه
که .... تلگرام و، واتس اپ، لینکدین، فیسبوك، اشـتراك گذاري اطالعات اجتماعی مورد اسـتفاده کاربران قرار میگیرند مثل تویتر  

ــبکه، هابه این ــود 2اجتماعیهاي ش ــبکه . ) ,2018Borgatti, Everett, & Johnson :19(گفته میش اجتماعی به عنوان هاي ش
تاه دارند و وقابلیت ایجاد ارتباط با میلیونها نفر را در زمانی بسیار ک ، اجتماعیهاي وسایل نقلیه مناسب و با امکانات در ایجاد جنبش

و ها در ســازماندهی جنبش ، اندعالوه بر اینکه به بســتري نوین براي جلب مشــارکت مردم در انتشــار اخبار و اطالعات تبدیل شــده
در  ییبسزا ریتأث، یاجتماعهاي هشبک . )Bennett & Segerberg, 2013: 27(. ایفا میکننداي مردمی نقش عمدههاي مشـارکت 

به طور فعال جویان و جوانان دانش . (khan & Shahbaz, 2015: 442)جوانان دارند ژهیبه و، افراد یاسیو سـ  یاجتماع يریادگی
امعه ج يبا اعضا استیسـ  رامونیمانند اشـتراك نظر و بحث در مورد مسـائل پ   یاسـ یاطالعات سـ دریافت  يبرا دیجدهاي از رسـانه 

   )Kim & Chen, 2016: 225(کنند می استفاده

هاي صدها مطالعه در مورد جنبه ، الملل نیشناسان و محققان روابط ب عهجام، یاسیدانشمندان علوم س، دانشمندان رسانه و ارتباطات 
) ,Golan, Arceneaux, & Souleاند انجام دادهدر مســائل ســیاســی و اجتماعی  یاجتماعهاي مختلف اســتفاده از رســانه

ــانها افتهی 2019 :97( ــانه دهد کهمی نش ــارکتتواند اشــکال مختلف می یاجتماعهاي اســتفاده از رس ــ مش ــیس کند  تیرا تقو یاس
                                                             
١ Social Media  
٢ Social Networks 
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)71: 2019; Jandevi, 40: 2019Boulianne, (  توســط"تواند به عنوان هرگونه رفتار می یمشــارکت ســیاســی به طور کل 
. ) & ,2017Metzgar, Choi, Lee :27(شـــود  فیتعر "یاســ یســـ جیاز نتا یبر برخ يرگذاریجهت تأث يشــهروندان عاد 

هاي آنها با اهداف و گرایشـــات مختلفی در فضـــاي مجازي و رســـانهدهد که می نشـــان انو رفتار کاربر زهیمربوط به انگهاي افتهی
 . ) ,2015Baek :13به طور فعال بدنبال آن باشند ( ایاجتناب کنند  یاسیافراد ممکن اسـت از اطالعات س . اجتماعی حضـور دارند 

، اجتماعیهاي با این حال مطالعات متعدد نشـان داده اسـت که قرار گیري مسـتمر در معرض اطالعات و مباحث سـیاسـی در رسانه     
ــی افزایش میدهد    ــیاسـ ــی را در مورد تمام افراد عالقه مند یا غیر عالقه مند به مباحث سـ ــیاسـ ــارکت سـ   ,2016 :821(میزان مشـ

Theocharis and Quintelier( .رفتهشیپ ينه تنها در کشورها ی جهت جلب مشارکت سیاسیاجتماعهاي ز رسانهاستفاده ا 
 مداراناستیو س یاسیاحزاب س، مصـر و سـایر کشورها  ، پاکسـتان ، هند، ایران در. رواج دارد زیدر حال توسـعه ن  يبلکه در کشـورها 
ــبکه ــار اطالعات برا درجهت یاجتماعهاي منفرد در ش ــاب، دهندگان يکاربران و رأ يانتش ند دار ی متنوعیفعال اجتماعهاي حس

)Skoric, Zhu, & Pang, 2016: 339( .    ــی ــد داریم  با بررس ــانه هاي اجتماعی بر  الگوياز این رو در این مطالعه قص تاثیر رس
ــروش کمی و کیفی تاثیر  کمک بهمدل مفهومی  ارائه داده ســپس ، ســیاســی به روش مروري و کتابخانه ايمشــارکت  هاي انهرس

و دوازدهم را مورد سنجش  یازدهم، دهمهاي استان گیالن در دوره بر رفتار انتخاباتی رأي دهندگان ریاست جمهوري در اجتماعی
 . دهیمقرار 

  مشارکت سیاسی در انتخابات -2

انتخابات فرایند دستیابی به اجماع درباره نحوه اداره سیاسی جامعه است . است 1مهمترین نمود مشـارکت سیاسی در جامعه انتخابات 
، ورپ(علويدهد که تجلی گاه اراده نهایی همه شـهروندان اســت می شـان ن را جمعی گیريتصـمیم  پذیر کمیت و جمعی ماهیت و

از  شود ومی سیاستگذاري عمومی واردمردم به صـورت غیر مستقیم در  هاي نظرات و خواسـته ، در واقع در انتخابات. )36، 1391
ــب قدرت با یکدیگر رقابت  ــی براي کس ــیاس ــتر  . )168، 1389، (طالب و همکارانکنندمی این طریق احزاب س ــاس مدل لس براس

  : )1(شکل  رفتار انتخابات را مورد بررسی قرار داد، میتوان در چهار سطح، »مشارکت اجتماعی«) در کتاب 1965میلبرت (

                                                             
١ Election  
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  )93، 1394، سطوح رفتار انتخاباتی میلبرت(صادقی جقه: 1شکل 

  

  

  

:رفتار فعاالنه
صرف وقت براي حضور در کمپین ها؛

عضویت فعال در احزاب و تشکل هاي سیاسی؛
رد؛حضور در انجمن هاي حزبی یا جلسات تعیین راهب

جمع آوري کمکهاي مالی براي حزب؛
.زبینامزد شدن براي مقام سیاسی، تاسیس دفتر ح

:رفتار انتقالی
تماس با مقام رسمی یا رهبر حزب؛

کمک مالی به نامزد یا حزب یا جناح؛
.شرکت در جلسات و گردهمایی هاي سیاسی

):هوادارانه(رفتار تماشاگرانه 
حضور در تجمعات سیاسی؛

راي  دادن؛
آغاز بحث سیاسی؛

تالش در جهت اقتاع دیگران براي راي دادن به نامزد؛
حزب، گروهک خاص سیاسی؛

.نصب نمادهاي حزب یا نامزد خاص در ماشین یا منزل ):انفعالی(عزلت جویی
.نبود عالقه به مشارکت یا پیگیري نتایج انتخابات
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  اجتماعی بر افزایش مشارکت سیاسیهاي دالیل تاثیر رسانه -3

 تیرا تقو یاسیمشارکت س، بخشدمی را بهبود اسـت یدرباره سـ  نیدانش کاربران آنال، یکیالکترون ابراز ریو سـا  نترنتیاسـتفاده از ا 
اي مطالعهدر  )2017( نویروبلز و آنت، مارکو. دارد یاسیس مسایل مردم در جیبس نیو همچن یاسیدر آموزش س یاتیح یکند و نقشمی
به  یکیالکترون یاسیس هايتیو فعال یکیاطالعات الکترون، یکیالکترون مباحثات ریو تأث یاسیتعامل س، نترنتیمورد اسـتفاده از ا در 

ــیدند ــتق یکیالکترون غاتیکه تبل این نتیجه رسـ ــارکت  میبه طور مسـ  افزایش میدهدات را قبل و بعد از انتخاب ینترنتیکاربران امشـ

(Marco, Robles & Antino, 2017: 137) .بزرگساالن ٪39که  افتندی) در2012و وربا ( يبرد، اسلوزمان، تیاسـم ، ینیر 
 یدناهداف م يبرا یاجتماعهاي نفر از رسانه کیکنند و از هر هشت بزرگسال می استفاده یاجتماعهاي متحده از رسانه االتای در

هاي ) اســتفاده از رســانه2012بروکمن و خوان (، اســتیگلیتز. (Rainie & colleges, 2012: 35)کندمی اســتفاده یاســیو ســ
 یاجتماعهاي و کاربران شــبکه اســتمدارانیسـ  نیب يقواي کردند و رابطه لیو تحل هیتجز یاســیارتباط سـ  يبرقرار يرا برا یاجتماع

ی شخص يبه محتوا دهندگان يمتوجه شد که را، )2011( هلوگ. (Stieglitz, Brockmann & Xuan, 2012: 75) افتندی
ــانه   ــتمداران در رسـ ــیاسـ ــفحات سـ ــتریب اجتماعیهاي صـ ــان اي حرفه ياز محتوا شـ ــفحات اینترنتی آنان واکنش نشـ  دهندمی صـ

(Hellweg, 2011: 25) .یبه عنوان شبکه ارتباط یاجتماعهاي که از رسانه ندن داد) نشـا 2013( یاحمد و القراغول، زمان، رئوف 
 :Raoof, Zaman, Ahmad, & Al-Qaraghuli, 2013)شودمی دهندگان به طور گسـترده استفاده  ينامزدها و رأ نیب

  : ه استموثر بود سیاسیهاي مشارکتدلیل در گسترش  چنداجتماعی به هاي گسترش دامنه استفاده از رسانه. (95

 اصلو فوها امکان ارسـال سـریع اطالعات به دور ترین نواحی جغرافیایی را بدون در نظر گرفتن مرز  اجتماعی هاي رسـانه  )1
در ، هاي اجتماعی مجازيویژه شبکههاي ارتباط جمعی و بهرسـانه . )Kent, 2013: 342کند(می تنها در چند لحظه فراهم

ــائل روز بر کوتاهترین زمان ممکن اخبار و اطالعات را در  ــارکت جهانیان را در مسـ ــر گیتی منتشـــر کرده و مشـ ــراسـ  سـ
، اهکارکردهاي ویژه رسانه مهمترین یکی از؛ است» عصر اطالعات و ارتباطات«در جهان معاصر که موسوم به . انگیزندمی

شش خبري ها با ایجاد پواین مجموعه. باشـد می رسـانی و پوشـش خبري  اطالع، هاي اجتماعی مجازيو خصـوصـا شـبکه   
سمت اهداف خود در جهت دهی افکار عمومی به... ، اقتصـادي و ، سـیاسـی  ، هاي مختلف اعم از اجتماعیکامل در زمینه

  )85: 1389 ,رحمان زاده(نقش بسزایی دارند 
... و قعالی، اطالعات، تمشکال، مسائل، عقاید، هادهند که ایدهبه کاربرانشـان امکان می اجتماعی هاي رسـانه هاي )پلتفرم )2

ارتباط نزدیک و روزانه با داشــتن  . )Fuchs & Sandoval, 2014: 127خود را با ســایر کاربران به اشــتراك بگذارند(
ماعی اجتهاي که در مطالعات مختلف براي حضور در رسانه استیلی مهمترین دالاز دوستان و اطرافیان ، اعضاي خانواده

 تماعیاجهاي میان دو میلیارد مشـترکی که به صـورت مستمر وارد شبکه   از، موجودهاي بر اسـاس یافته  . ذکر شـده اسـت  
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هاي و بر این باورند که شبکهاند درصد دلیل اصلی خود را برقراري ارتباط با دوستان و اطرافیان اعالم کرده 55، شوندمی
باط خود وانند تمام نیازهاي ارتتمی ارتباطی مطمئن تر و سریع تر هستند و از این طریقهاي اجتماعی نسـبت به دیگر روش 

 )Chan, Chen, & Lee, 2017(براي حضور مجازي در کنار اعضاي خانواده یا نزدیکان را پاسخ گویند

ثات را این مباح در شرکت سازمانی و اجتماعی مباحثات سیاسی، مردم و سـازمانها  بین متقابل روابط اجتماعیهاي رسـانه   )3
ها کمک کند مداران و دولتتواند به سیاستمی، اجتماعیهاي رسانهاستفاده از . )Avidar, 2018: 506(تسـهیل میکنند  

ابزارهاي ، هاو وبالگ مبارزات انتخاباتی واقعی مجازي، هاي اجتماعیشبکه. دسـترسـی داشته باشند  جمعیت عمومی  تا به
تواند مخاطبانی هاي جدید میاستفاده از تکنولوژيعالوه بر این . ارتباطی کامالً مناسـبی براي دسـترسی به مخاطبان هستند  

ها نولوژياما به دلیل استفاده از تک، نداشته باشند سنتی ي چندانی به مبارزات انتخاباتیعالقه امکان داردرا جذب کند که 
ــوعات می ــوندجلب این موضـ ــ قابل توجهیجوانان ارزش و اهمیت با توجه به اینکه . شـ با ، دتنبراي تکنولوژي قائل هسـ

 و ها را در انتخاباتتوان مشــارکت آن می، اجتماعیهاي رســانه هاي فضــاي مجازي و باالخص کمک گرفتن از توانایی
هاي رســـانه ریتأث) 2014اینگل و روي(، بیســواس . 27 )Choi et al. , 2017(به میزان زیادي باال برد مباحث ســیاســـی 

ن مردم را در درو یاجتماعهاي دهد که رسانهمی آنها نشـان  جینتا، کردند یبررسـ  يریگ يدر هند را بر رفتار رأ یاجتماع
ــ ــیاحزاب س ــی  فعاالنو  کندمی متحد یاس ــیاس ــانه س ــتفاده یجمع برقراري اتحاد و اقدامات يبرا یاجتماعهاي از رس  اس

 .  (Biswas, Ingle, & Roy, 2014: 129). کنندمی

سیاسی اجتماعی به وجود آورده است و باعث شده هاي سیستم مشارکتاجتماعی تغییرات اسـاسـی در   هاي ظهور رسـانه  )4
سیاسی کمرنگ تر گردد و به جاي آن هاي اجتماعی  و فعالیتهاي اسـت سـاختار سـلسـه مراتبی رسمی سنتی در جنبش    

ــارکت تک تک افراد و ظرفیت  ــتري بر مشـ ــود هاي تاکید بیشـ این  )Gamson & Sifry, 2013: 161(فردي آنها بشـ
سیع تري وهاي رکت مردمی دیگر به معناي دسـترسـی به اهداف صریح سیاسی نیست و مفهوم مشارکت ابعاد و جنبه  مشـا 

از راه دور  "1عملیات اتصال"اجتماعی منجر به هاي که استفاده از رسانهاند ) بیان کرده2013بنت و سربرگ ( . یافته است
خود ي دهمنتشر شهاي ایده، اینکه شـناختی از یکدیگر داشته باشند  افراد از فواصـل دور و بدون ، در این شـرایط . میگردد

ــبکه ــتراك میگذارندهاي در ش ــود . اجتماعی را با یکدیگر به اش ــناخته میش ــال ش در این  .عملی که به عنوان عملیات اتص
. )Bennett & Segerberg, 2013: 71(مشترك استهاي و نگرانیها شرایط تنها حلقه اتصال بین افراد دغدغه مندي

ــدنهاي و برخالف جنبش ) ــنتی تغییرات میانه راه نظیر وایرال شـ ــدن) ایده2سـ جنبش اجتماعی نیز به اندازه ي (فراگیر شـ
 . رسیدن به هدف غایی اهمیت دارد

                                                             
١ connective action     
٢ Viral  
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  اجتماعی بر مشارکت سیاسیهاي مدل تاثیر رسانه -4

صیف این مدل در تو، را در روند مشـارکت سیاسی افراد ایفا کند از تاثیرات اي اجتماعی میتواند زنجیرههاي با توجه به اینکه رسـانه 
استفاده از ، در ابتدا. ) ,2020Knoll, Matthes, & Heiss :142(چهار هدف عمده با چهار مرحله متمایز تشـریح شـده است  

کم . مواجهه) میبندد(مرحله پیشقبلی است و هر شخصی با انگیزه متفاوتی آن را به کار هاي اجتماعی تحت تاثیر انگیزههاي رسانه
ــوند (مرحله مواجهه)   ــی مواجه میش ــی خاص ــیاس ــط  ، به دنبال مواجهه. کم برخی از کاربران با محتواي س ــده توس اطالعات ارائه ش

در انتها پردازش ذهنی اطالعات ممکن اســـت به رفتارهاي ســـیاســـی . کاربران مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند( مرحله پذیرش)
با این حال در هریک از این مراحل با توجه به شرایط خاص انگیزشی و رفتاري کاربر . جر شود (مرحله مشارکت سیاسی)خاصی من

ــرد                ــی ــرار  گ ــح ق ــری ــورد تشـــ ــت م ــه دق ــت ب ــه الزم اســـ ــود ک ــی شـــ ــی ط ــاوت ــف ــت ــد م ــت رون ــن اســـ ــک ــم .م

 

  ) ,Heiss, Knoll, Matthes &2020ی برگرفته از اسیبر مشارکت س یاجتماعهاي رسانه ریمدل تاث: 2شکل 
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 مرحله پیش مواجهه 1-4

رسانه اجتماعی و محتواي خاص موجود در آن بر مواجهه فرد هاي ویژگی، در مرحله پیش مواجهه شرایط موقعیتی و انگیزشی فرد
اجتماعی هاي متفاوتی در رسانههاي افراد با اهداف و انگیزه. با محتواي سـیاسی و در نهایت مشارکت سیاسی افراد بسیار موثر است 

رضــایت مندي ذکر شــده به طرق  ) ,2017Chen & Chan :89( حضــور دارندکه هدف غایی آن جلب رضــایتمندي اســت  
ر به طور مثال ممکن است فردي با مطالعه اخبار سیاسی و برخی با دیدن تصاوی. آیدمی مختلف و با مفاد متفاوتی براي افراد به دست

 تیرضا جلب لهیرا به عنوان وس یخاصهاي ممکن است رسانه بدین ترتیب کاربران. برسـند آرامش بخش به رضـایت مد نظرشـان   
ــتفاده از رســانه را ، جهیدر نت. انتخاب کنند ــتدا 1عملیاتی مبتنی بر هدفتوان می اس  & ,Lane, Kim, Lee, Weeks(نس

99: 2017Kwak, ( .ــاســ  يازهایتوســط ن و تمایالت افراد ازهاین  طیرابا شــ بیکاربران در ترک یروانشــناختو  یکیولوژیب یاس
هاي یژگیمانند و يفرد اتیتمام خصوص از یشـخصـ   التیتما. ) ,2018Dennis :159(شـود می نییآنها تع یتیو موقع یشـخصـ  

ده فرد آموخته شــ  یکه در طول زندگ برمیخیزدمدت کاربران  یطوالن حاتیترج ایســن  ، تیجنســ ، یحاالت عاطف، یتیشــخصــ  
فرد را  یعموم زهیممکن است انگبه عنوان یک تمایل شـخصـی    یاسـ یسـ به امرور عالقه . ) & 2017Chan, Chen :85(اسـت 

رایشات گگذشته نشان داده است که  قاتیتحق، نیعالوه بر ا. دهد شیافزا یاسیاهداف س يبرا یاجتماعهاي استفاده از رسانه يبرا
 اســت افراد ممکن، به عنوان مثال. اطالعات ســیاســی برخورد کنندتعیین کند که بیشــتر با چه ســبک ممکن اســت  شــخصــی افراد

ــطرب ــتریب مض ــد النقیضخود را در معرض  ش ــمکه  یدر حال، قرار دهند نظرات ض ــود کهمی باعث خش خود را در معرض  فرد ش
    )Choi et al . ,2017 :27(قرار دهد خود سازگار با نگرش يمحتوا

 مرحله مواجهه 2-4

ققان اغلب دو مح. دهندمی انجامدر فضاي مجازي را اي گستردههاي تیخود فعال یفعل زهیبسته به انگ یاجتماعهاي کاربران شـبکه 
به  فرد مورد نیاولدر  ) ,2019Boulianne :51( کنندمی کیتفک گریکدیاز در مواجهه افراد با محتواي سیاسی را  یاساس ریمس
 رسانهو  تیسا کیکاربران ممکن است از عملکرد جستجو در ، به عنوان مثال. برمیخیزد، یاسیاطالعات س يفعال در جستجو رطو

را پیدا کنند و یا با افزودن عنوان ســـیاســـی مد نظرشـــان در عالقه  خاصـــی یاســـیســـ يمحتوا و اخبار  تااســـتفاده کنند  یاجتماع
ــانمندي ــ در، در مقابل ) ,2017Larsson :118(اخبار و اطالعات مرتبط را دریافت نمایند مرتباً، هایش دوم کاربر به طور   ریمس

از افراد  يد معدودبه تعدا الزم استعالقه هستند فقط  یب اسـت یکه نسـبتاً به سـ   یکاربران. اتفاقی با محتواي سـیاسـی مواجه میشـود   
 ، یاسیتخابات سان کی زماندر . با محتواي سـیاسی  برخورد داشته باشند  و به صـورت اتفاقی  متصـل شـوند تا مرتباً   یاسـ یسـ  ریدرگ

                                                             
١ Goal-Directed 
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 یمبارزات هايپست به طور مکرر ممکن است، ي حضـور در فضاي مجازي سرگرمی است برا آنها  یاصـل  زهیکه انگ یکاربرانحتی 
مبستگی ه دهد که اندازه شبکه کاربرمی ننشا قاتیتحقعالوه بر این . نندیرا بباجتماعی هاي رسانه در خود ارسـال شـده از دوستان  

ر عالوه بر این هرچه شـبکه روابط فرد ناهمگن تر باشـد بیشت   مثبتی با مواجهه با محتواي سـیاسـی و افزایش مشـارکت سـیاسـی دارد     
  ) ,2013Tang & Lee :767( احتمال دارد با طیف وسیعی از محتواي سیاسی مواجه شود

قرار  یکنند کاربران را در معرض اطالعاتمی یسع یاجتماعهاي رسانه صفحات موجود در مدیران  سرانجام باید در نظر داشت که
کاربران در مواجهه ، فعاالنه اطالعات اســت  يشــامل جســتجو  ياز آنجا که مواجهه عمد. آنهاســت حاتیدهند که مطابق با ترج

ز در تشخیص افراد نیعالوه بر این میزان سـواد سیاسی  . عمدي کمتر تحت تاثیر خط فکري مدیران صـفحات سـیاسـی قرار میگیرند   
   ,Heiss & Matthes)2016 :169(اطالعات با کیفیت از بیکیفت و پیشگیري از تقلید کورکورانه بسیار موثر است 
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ــ يقرار گرفتن در معرض محتوا با ــیسـ ــانه، یاسـ وان تمی را یابیارز. آنها را مورد ارزیابی قرار میدهند، اجتماعیهاي کاربران رسـ
ــدهــایفرآ ــاخت  ين ــن ــا محیط خود را يآن افراد برخوردهــا قیدانســــت کــه از طر  یشـ ــأث ب ــاه خود ارز ریاز نظر ت ــبر رف  یابی
 یطیمح ستیزهاي خواسته تیادغام واقع ي وسـازگار  فهیوظ" ارزیابی. ) ,2019Yamamoto, Nah, & Bae :22(کنندمی

ا کنند تمی خود را اســکن طیافراد دائماً مح در این شــرایطدهد می انجام را "و گرایشــات فرد ها نگرش، تمایالت، هاتیمحدود با
   ) ,2019Jandevi :69( یا خیر دارد یانطباقهاي و واکنش شتریبه توجه ب ازین ، جدید وقوع حوادث  ایکنند که آ یبررس

طالعات سزاوار از ا کیکه کدام  رندیبگ میدائماً تصم دیکاربران با، اجتماعیهاي با توجه به حجم باالي اطالعات دریافتی از رسانه
 شیکم و ب هیاولهاي یبررســ، حال نیبا ا. در ســطوح مختلف پردازشــی رخ میدهدها ارزیابی محرك. هســتندپردازش گســترده تر 

هاي ســاختار پردازش. آورندمی با خود به همراهرا  عیآســان و ســر يریگ میامکان تصــم نییدر ســطوح پردازش پاهســتند خودکار 
جازه ورود به صورت خودکار ا... وها نگرش، هاطراحی شده است که تحت تاثیر مسائل مختلفی از قبیل گرایشاي عصبی به گونه

ســه نوع محرك ، )2001طبق نظر شــرر (. ) ,2001Schere :93(را به ســطوح باالتر پردازشــی نمیدهدها خیل عظیمی از محرك
احساسات  جادیکه باعث ا ندیناخوشـا  ای ریدلپذ یذات عات) اطال2(، دی) اطالعات جد1(: آورندمی را به دسـت  امکان پردازشمهم 
 از دیبا، شتریشـروع پردازش ب  ياطالعات برا، در همه موارد. کاربراي اهداف لحظهو مرتبط با ) اطالعات مهم 3و ( میشـوند  دیشـد 

نشان داده  یاجتماعهاي رسانه قاتیتحق، راستا نیهمدر . ) ,2001Schere :93(مشخص عبور کنند پردازشی اولیه  آسـتانه   کی
ع قابل منابع معتبر و منابهاي پیام وشان یشـخصـ   قیمنطبق با عال امیرا براسـاس پ  یاسـ یاول اطالعات سـ  جهاسـت که کاربران در در 

ن مطلبی ممکن است به عنوا، داشـته باشد  "الیک"انتخاب میکنند به طور مثال اگر یک محتواي سـیاسـی تعداد باالیی    اطمینانشـان 
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ــدیدي نظیر   . ) ,2016Yang :247(قابل اطمینان مورد پردازش قرار گیرد ــات ش ــاس ــت احس عالوه بر این برخی مطالب ممکن اس
 امکانو  اطالعات شود بیشتر تواند باعث پردازشمی غلیان احساسات کهاند مطالعات نشان داده. اضـطراب و یا شـادي را برانگیزند  

با اهداف  امیپارتباط به بسته ، رندیقرار بگ یاسیسـ  يمحتوایک در معرض کاربران اگر در واقع . دهد شیمسـئله را افزا  کی اكادر
شوند که سطح متفاوتی از پردازش را براي آن قائل می، نظیر ارتباط آن با دوستانشان شبکه هاي یژگیو و پیام منبع، هایشانو نگرش

    ) ,2020da Silva Nogueira & Papageorgiou :14-18(. گفته میشود 1به این موضوع ارزیابی ارتباط

عالوه بر  .شودمی انجام نهیزم نیدر ا يپردازش گسترده تر، شود یابیبه عنوان موضـوع مناسـب ارز   یاسـ یسـ  يمحتوا نکهیا پس از 
 نیچنو هم نیو آفال نیآنالهاي از جمله رسانه ی مرتبط با موضوعمنابع اطالعات ریکاربران ممکن اسـت خود را در معرض سـا  ، نیا

 یاســـیعالقه ســـ شیافزا يبرا ژهیبه و یاجتماعهاي رســـد رســـانهمی به نظر، )2011( انیبول فتهبه گ. قرار دهند يفرد نیارتباطات ب
ــیار موثرکاربران  ــتند بسـ ــتریحضـــور ب کیعالقه و تحر شیکه باعث افزا ییبه طور فعال با محتوا این افراد. هسـ ــاد شـ منابع  ریر سـ

  ) ,2011Boulianne :149(. شوندمی ریدرگ، شودمی یاطالعات

 نیز آن را ي احتمالی مختلفامدهایپ، کنندمی یاسیس يشـروع به پردازش گسـترده محتوا   یاجتماعهاي که کاربران شـبکه  یهنگام
 یاختالف ایکند که آمی یابیکاربر ارز در این شــرایط. برده میشــود نام "2اختالف یابیارز"به عنوان  یابیارز نیاز ا. کنندمی یابیارز

یت و آیا مشارکت سیاسی میتواند منجر به رسیدن به وضع؟ وجود دارد ندهیناخواسته آ ایمطلوب  تیوضع کیو  یفعل تیوضع نیب
در ارزیابی اختالف هرچه اختالف شـرایط فعلی با شرایط مطلوب یا نامطلوب  ؟ مطلوب و یا پیشـگیري از وضـعیت نا مطلوب شـود   

     )Knoll et al . ,2020 :137(پیش رو بیشتر باشد تمایل بیشتري به مشارکت سیاسی در فرد شکل میگیرد 

به  شان یعمل شـخصـ  با این حال افراد تنها در صـورتی براي مشـارکت سـیاسـی هدف گزینی میکنند که معتقد باشـند که از طریق      
، به این سبک از ارزیابی)et al Kruglanski, Jasko ,Chernikova ., 2015 :615(. هدف تعیین شـده میتوانند برسـند  

در وثر م تیعالف ییبه طور مکرر نشان داده است که افراد اگر احساس کنند توانا یاسـ یسـ  قاتیتحق. گفته میشـود  3ارزیابی دسـتیابی 
(اثر  رديف ادراك شده ییتوانا نیمعموالً ب قاتیتحق، به طور خاص تر. کنندمی مشـارکت سیاسی  اقدام به، را دارند یاسـ یقلمرو سـ 

ادراك شده  يری) و پاسخ پذ5یخارج یفرد (اثر بخشهاي به خواسته یاسیس ستمیادراك شده از س يریپاسـخ پذ ، )4یداخل یبخشـ 

                                                             
١ relevance appraisal 
٢ discrepancy appraisal 
٣ attainability appraisal 
٤ internal efficacy 
٥ external efficacy 
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ــ ــتمیس ــته س ــی( یجمعهاي به خواس ــودمی قائلتفاوت ؛ )1یجمع اثربخش ــورت مثبت بودن هر دو ارز تنها. ش ارزیابی  – یابیدر ص
لوب مط تیوضــع"توان به عنوان می هدف را کی، اســاس نیبر ا. شــودمی قابل اجراو  نیهدف تدو -یابیدســت یابیاختالف و ارز

ــدهیـ آ ــخـص قصــــد دارد از طـر     ن ــه دســــت آورد  قیـ کــه شـ ) ,Kruglanski, Chernikovaکرد  فیتعر "عمــل ب

 )369: 2014et al,  Rosenzweig 

افراد  ریسا ایکه دوستان  نندیسـازد بب می کاربران را قادر رایدهد زمی قرار ریرا تحت تأث یابیشـبکه هر دو ارز هاي یژگیو، سـرانجام 
) توانسـتند نشان دهند که  2011و همکارانش ( تاكیو. و چه عملیاتی انجام میدهند کنندمی چگونه فکرمسـئله   کیمرجع در مورد 

 افزایشا رمیزان مشـارکت سیاسی در جهان واقعی  بوك افراد به طور مثبت  سیفشـبکه  در  یاسـ یسـ  تیقرار گرفتن در معرض فعال
ممکن  اجتماعیهاي اشخاص مرجع موجود در رسانه، نیعالوه بر ا.  ,et al (Vitak, Zube, Smock .2011 :110(میدهد

ــت در  ــمیزان ارزیابی اس ــت یابیارز جهیبگذارند و در نت ریثافراد تأ یداخل یاثر بخش به گفته بندورا . ندقرار ده ریرا تحت تأث یابیدس
ار اثر در کن. متقاعد میشــوند، هدف را دارند کیبه  دنیرســ يالزم براهاي ییکه معتقدند توانا افراديمردم اغلب توســط ، )1997(

 طریق است از ممکنی اسیسـ  گریباز کی، به عنوان مثال. ردیقرار گ ریممکن اسـت تحت تأث  زین یخارج بخشـی اثر، یداخل یبخشـ 
 بخشیاثر، سـرانجام . نشـان دهد را محتمل تر  ندهیبه اهداف آ یابیپاسـخ دهد و دسـت   اشـخاص هاي به خواسـته  ماًیشـبکه خود مسـتق  

واند اجتماعی میتهاي مشـاهده صـفحات گروههاي سـیاسـی در رسانه    . ردیگ قراری اجتماعهاي رسـانه ریتواند تحت تأثمی زین یجمع
   ,Heiss and Matthes)2016 :127( ارزیابی فرد را از میزان تاثیرگذاري آنها در جامعه تغییر دهد

  مرحله مشارکت سیاسی 4-4

ی مشــارکت ســیاســهدف در صــورت  ایکنند که آمی یابیکاربران ارز، شــودمی فرموله و فعال حیهدف به طور صــر کی زمانیکه
 یابیارز"به عنوان  یابیارز نیاز ا  ,Kruglanski et al)2015 :614(؟ هدف مهم و اولیه است و یا اولویت باالیی ندارد، فعاالنه

اما از د کننمی براي فعالیت انتخابهدف را  نیافراد معموالً چند چنین ارزیابی به این دلیل اســـت که. یشـــودم ادی "2هدف اولویت
ــت يبرا یکاف ییزمان و توانا ــتندیبه اهداف هم زمان برخوردار ن یابیدسـ نتیجه در جریان  در )Lane et al . ,2017 :217( سـ

صی که از به طور مثال براي شخ . گرفته شود دهیناد گریممکن است توسط اهداف د فعالیت سیاسیهدف مربوط به ، اولویت بندي
 کی لبهغاین  بنابر. اعتراض به یک موضـوع زیســت محیطی ممکن اسـت اولویت کمتري داشــته باشـد   ، گرسـنگی و فقر رنج میبرد 

  ,Kruglanski et al)دارد  یبسـتگ  یاهداف رقابت يآن در ارتباط با سـطح فعال ســاز  يبه سـطح فعال ســاز  یهدف مشـارکت 

                                                             
١ collective efficacy 
٢ dominant goal appraisal 
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 یدسترس تیبه قابل ي نیزفعال ساز. خواهد بود شتریب یمهار هدف مشارکت، باشد تریقو یاهداف رقابت يهرچه فعال ساز2015 :617(
و  دتریجد یهرچه هدف. اسـت  یهدف قبل يفرکانس فعال ســاز ریتحت تأث، به نوبه خود، یدارد دســترسـ  یو کاربرد اهداف بسـتگ 

 یهرچه همپوشان. ددار اشارهفرد اهداف  يهایژگیو یاست کاربرد به همپوشان شتریب زیآن ن یدسترس تیقابل، فعال شـده باشد  امکرر
  )Knoll et al . ,2020 :139(است  شتریکاربرد آن ب، تر باشد يقو

ــد   ــایر اهداف اولیه او مغایر نباشـ ــود که با سـ  یابیزرا"به عنوان  یابیارز نیاز ا. زمانی هدفی به عنوان هدف اولیه فرد انتخاب میشـ
 ، شود جادیتداخل ا نییپا تیاهداف با اولوتوسط  باالتر تیاولو يهداف دارااگر در دسـتیابی به ا . شـود می ادی "1ي هدفسـازگار 

 یهداف بستگا يتسلط به سطوح فعال ساز ای تیاز آنجا که اولو. آیدمی احتمال اجرایی شـدن اهداف با اولویت پایین بسـیار پایین  
ــاز  ریرونــد مجــدداً تحــت تــأث  نیا، دارد   & Huang)ردیگمی کــاربرد آنهــا قرار نیاهــداف و همچن يفرکــانس فعــال ســ

Bargh,2014: 127)  .و اهداف  یکنند که تا چه اندازه هدف مشــارکتمی یابیکاربران ارز، دهشــ یابیاهداف ارز بیبســته به ترت
 یابیمانع دست، حد از شیاگر با دور انداختن منابع ب یاهداف مشارکت، بنابر این. هستندتعهد و تالش کاربران ، توجه نیازمندغالب تر 

یاسی کم مشارکت س، زمانی که هدفی باالترین اولویت را براي فرد نداشته باشد. شوندمی یابیارز ناکارامد، به اهداف غالب شـوند 
عی میکنند در س کاربران، اگر ارزیابی فرد نسـبت به عواقب اقدامات انجام شـده مثبت باشد   با این حال، انگیزدمی تري را در فرد بر

 ,Skoric) .از میزان مشـارکت به مرور کاسته میشود ، ت سـیاسـی بیشـتري داشـته باشـند و اگر منفی باشـد      اقدامات بعدي مشـارک 

Zhu, Goh, et al. , 2016: 1821) 

هداف  در مورد ا کاربران ، رو نیاز ا. تعهد به هدف است يبرا حیصر يریگ میهدف مسـتلزم تصم  کی يو فعال سـاز  يفرمول بند
ي داشـته  مشـارکت سـیاسـی کمتر   دهند می حیترج -حداقل در ابتدا  -مشـارکتی با اولویت پایین تر یا همراه با سـایر اهداف رقابتی   

 .کاربران محدود است يو رفتار یزشیاشاره دارد که منابع انگ تیواقع نیبه ا امر نیا  ,Kruglanski et al)2015 :619( باشند
ــرفه جو لیکـاربران تما ، جـه یدر نت  را در اهداف کمتر مرتبط انجام یاهداف غالب خود دارند و تالش کم يبرا يدر انرژ ییبه صـ

ا اهداف ب ناسازگار ، یهدف مشارکت در شرایطی که. است ندهیبرجسته آ نیو همچن یکنون هدافاهداف غالب تر شامل ا. دهندمی
 & Fishbach)  هیچگونه مشارکت سیاسی را جلب نخواهد کرد ، بشود یاهداف نیبه چن یابیدستمانع  اولیه فرد ادراك شـده و 

Ferguson,2007: 497) 

کن است مم. شده است شنهادیپ اهداف يفعال ساز يبرا ی نیزضـمن  ریمسـ  کی، یاهداف مشـارکت  دیو تول حیدر کنار پردازش صـر 
در این . نندکی ابیربط ارز یآن را ب، شــوند می روبرو یاســـیســ  يبا محتوا یبه طور اتفاق ایکه عمدا  یاجتماعهاي کاربران شــبکه 

                                                             
١ consistent goal appraisal 
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وف معط گریکاربران توجه خود را به مطالب مرتبط د، در عوض. انجام نخواهد شــد روي محتوااي پردازش گســترده چیهصــورت 
بگذارد  ریتأثبه صورت نا خود آگاه  ممکن است بر شناخت آنها (به عنوان مثال اهداف)  یاسیس يمحتوا، حال نیبا ا. خواهند کرد

(Fishbach & Ferguson,2007: 499) .  هسیمحرك در مقا کیپردازش گسـترده آگاهانه  ، لیکن میبایسـت در نظر داشـت 
با  هســـیفعال در مقا یاهداف ضـــمن جهیدر نت. دانش مرتبط شـــود ي تري ازقو يتواند منجر به فعال ســـازمی با پردازش ناخودآگاه

   )Dennis, 2018: 180(دهندمی را نشان ياز فعال ساز يسطوح کمتر، شده و فعال شده لهفرمو حیاهداف صر

  پروسه بازخورد 4-5

. گذاردمی ریتأثاجتماعی هاي از رسانه آتیهاي و استفاده یشخص اتیاز آن بر خصوص یناش يو رفتارها سیاسی پردازش اطالعات
ــط اهداف و  يندهایفرا نیا ــی بازخورد توس ــیاس ــارکت س ــوندمی جادیا مش ــات او تاثیر   ش ــی فرد و گرایش ــیاس و بر میزان دانش س

ــاس نیبر ا (Fishbach & Ferguson,2007: 494)میگذارد مرتبط با هدف در  ياهداف فعال توجه افراد را به محرکها، اس
هاي د در رسانهفر شبکههاي یژگیبر و زین مشـارکت سیاسی . کنندمی معطوف اجتماعیهاي و اسـتفاده بیشـتر از رسـانه    خود طیمح

هاي با افرادي که دغدغه خود را یشــخصــهاي شــبکه یاســیهنگام مشــارکت ســبه احتمال زیاد کاربران . گذاردمی ریتأث اجتماعی
 یر اطالعاتب ي سیاسی مرتبطمحتوا يبا به اشتراك گذار به نوبه خود ممکن است دیجد انیآشنا. دهندمی گسترش، مشترك دارند

ــانهنرم افزارهاي تمیالگور، عالوه بر این. بگذارند ریکـه کـاربر در معرض آن قرار دارد تأث   ماالً احت اجتماعیهاي ي موجود در زسـ
گی مثبتی با تمامی این مسائل همبستدهند می به کاربران ارائه را بیشـتر  گذشـته اسـت   نیآنالهاي تیرا که متناسـب با فعال  یاطالعات

  (Beam, 2014: 1025)سیاسی فرد در آینده دارد هاي گیزه براي مشارکتافزایش میزان ان
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  روش پژوهش

طراحی  دراستان گیالن جمهوريریاست دهندگان رأي انتخاباتی رفتار بر مجازي هايشـبکه  با هدف بررسـی تأثیر پژوهش حاضـر  
و از  2دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع کاربرديهمچنین این پژوهش بر حسب . اسـت  1ايتوسـعه  مقطعی و  از نوع تحقیقاتشـده و   

ــیفی  ــی –لحاظ روش گردآوري اطالعات توص ــوب می 3پیمایش ــودمحس ها نیز با روش ترکیبی کیفی و کمی آوري دادهجمع. ش
طریق  هاي کمی نیز ازانجام و داده 4هاي کیفی از طریق تحلیل دلفی و با کســـب نظر خبرگانآوري دادهصـــورت گرفته که جمع

اي و هروش کتابخان، صورت ترکیبی گردآوري اطالعات در این تحقیق به. گردآوري شده استو از جمعیت عمومی  پرسـشـنامه   
نظري و  بدین طریق که در بخش طراحی و تبیین مدل مفهومی مورد اشـاره محقق در ابتدا با مطالعه و بررسـی مبانی  . میدانی میباشـد 

دست  گیالن تاندراس جمهوريریاست دهندگان رأي انتخاباتی رفتار بر مجازي هايشبکه تأثیربه چارچوب ، تحقیقات قبلی مرتبط
دلفی با امتیازگذاري  -سپس با استفاده از روش میدانی؛ است نموده مربوطه را استخراج هايابعاد و شاخص، هاپیدا نموده و سـطح 

   .صاحبنظرانِ دلفی با استفاده از پرسش نامه به نتایج مناسب دست یافته شدتوسط پانل ، به عوامل مستخرج از مبانی نظري
از مشــارکت کنندگانى اســتفاده شــود که در حوزه مربوط صــاحب  در تحقیق حاضــر به منظور افزایش روایى تحقیق ســعى شــد تا

شامل گروه  ،در بخش کیفی فته شدهجامعه آماري با توجه اهداف در نظر گر. تخصـص و از انگیزه و تمایل کافى برخوردار باشـند  
مدیران و متخصصان  ( خبرگان سازمانیو جامعه شناسی) و  علوم سـیاسی رشـته  در  ها دانشـگاه اسـاتید هیأت علمی ( خبرگان علمی

ســال ســابقه مدیریت و داراي تحصــیالت فوق لیســانس و باالتر   5ســال ســابقه خدمت و حداقل 10با حداقل  آشــنا با این موضــوع
ترتیب براي  هب دلفی هاي تخصصیتعداد نفرات در نظر گرفته شـده براي هیأت . )میباشـد )علوم سـایسـی و جامعه شـناسـی    أ (ترجیح

هاي تخصصی در پژوهش حاضر براي بخش کیفی (انتخاب افراد هیأت. نفر در نظر گرفته شد 20سـازمانی  و  هیأت خبرگان علمی
  شده است ) لحاظ6گلوله برفی اي یا(زنجیره 5ايگیري شبکهروش نمونه، دلفی)
پس از بررسی ادبیات موضوع و مطالعه ، نظران)روش دلفی(نظر سـنجی از اعضاي گروه صاحب به کمک ها جمع آوري دادهبراي 

که روایی در قالب یک پرسشنامه ، هاي بدست آمدهسپس ابعاد و معیارها و شاخص، هاي مرتبط و طراحی چارچوب اولیهپژوهش
اي براي خبرگان ارسال گزینه 5لیکرت  بر اساس طیف، شده بود و تایید ن بررسـی یمحتواي آن توسـط متخصـصـ    صـوري و روایی 

 5تا  4(متوسـط و کمتر از متوسط) به مفهوم نامناسب و   3تا  1دو بخش  گزینه اي به 5براي مناسـب بودن اجزاي الگو مقیاس  . شـد 

                                                             
١. Research development 
٢. Applied 
٣. Descriptive - survey 
٤. Key informants 
٥. Sampling network 
٦. snowball sampling 
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به منظور تعیین میزان اتفاق نظر با اسـتفاده از روش دلفی میان  ها و تحلیل دادهدر تجزیه . بندي شـد (بزرگتر) به مفهوم مناسـب دسـته  
  از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد، متخصصان

 

  روش دلفی: 3شکل 

  

 شروع فرآیند دلفی

 یافتن خبرگان

راي اداره فرآیندبمیتشکیل تی  

 پایان فرآیند

 ارائه نتایج نظرخواهی

 خیر

دور دوم دلفیهاي تجزیه و تحلیل پرسشنامه  

سازي و ارسال پرسشنامه دور دوم دلفیآماده  

هاي دور اول دلفیتجزیه و تحلیل پرسشنامه  

 طراحی و ارسال پرسشنامه دور اول دلفی

آیا فرآیند دلفی به 
نتایج پایدار رسیده 

 است؟

 بلی
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شــاخص تعدیل ، )GFIشـاخص برازندگی ( ، )χ 2هاي کاي دو(از شـاخص در این پژوهش براي ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدي 
، )IFIشاخص برازندگی فزاینده (، )NNFIنشده برازندگی (شاخص نرم، )NFIشده برازندگی (شاخص نرم، )AGFIبرازندگی(

) استفاده RMSEA) و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب(CFIاي) (شـاخص برازندگی تطبیقی(مقایسه 
به  .از آزمون فریدمن استفاده شدها بندي بین متغیربه منظور اولویتو اي تک نمونه tبراي بررسی فرضیات پژوهش از آزمون . شـد 

مقایســه نظرات اعضــاي نمونه به تفکیک دوره انتخاباتی بر نمرات داده شــده به هریک از متغیرهاي تحقیق از آزمون آنالیز    منظور
د اجرایی فراین. واریانس یک طرفه (آنوا) براي مقایسه و آزمون نمرات داده شده به هر یک از متغیرهاي اساسی پژوهش استفاده شد

 ه است) نشان داده شد4پژوهش در شکل (

   

 ارائه مدل نهایی

  گیالن دراستان جمهوريریاست دهندگان رأي انتخاباتی رفتار بررسانه هاي اجتماعی  تأثیرهدف اساسی تحقیق: 

 مطالعات اکتشافی، مرور مبانی نظري و تحقیقات مرتبط 

   موثر عواملاستخراج 

 طراحی اولیه مدل

 ارسال پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان

مورد مطالعه جامعهآزمون مدل و ارزیابی آن در   

 ارزیابی نتایج و پیشنهادات

 اجرایی پژوهش: فرایند 4شکل 
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  نتایج
نفر از جامعه آماري انتخاب و  10ابتدا ، هابه منظور تعیین پایایی پرســشــنامهپس از اجراي  روش دلفی و تنظیم سـواالت پرســشــنامه  

 تمام براي آلفا مقدار. ها قرار گرفت و ســپس از روش آلفاي کرونباخ جهت تعیین پایایی اســتفاده گردیدپرسـشــنامه در اختیار آن 

 از پاســخگویان یکســان و مناســب فکري برداشــت و اعتبار پرســشــنامه دهندهنشــان که بود 7/0از  باالتر مقداري داراي هاســازه

ــازه هر به مربوط هايمتغیر محتواي ــرایب. بود س بار عاملی در ، بر طبق مدل اندازه گیري متغیرهاي تحقیق در حالت معناداري ض
براي هر یک  tمقادیر محاسبه شده . + قرار گیرد96/1تا  -96/1خارج بازه  tي باشـد اگر مقدار آماره معنادار می %95سـطح اطمینان  

   .توان همسویی سواالت پرسشنامه براي اندازه گیري مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان دادلذا می. بود 96/1هاي عاملی باالي از بار

  

  
  مدل اندازه گیري متغیرهاي تحقیق در حالت معناداري ضرایب: 5شکل 
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نفر معادل  119، زندرصــد  35نفر معادل  143و درصــد مرد  65نفر معادل  266، نفر واحد پژوهش 409مجموع از ، در بخش کمی
ــد متاهل  29 ــد  71نفر معادل  290و درص ــن   36نفر معادل  147، مجرددرص ــد داراي س ــال 30کمتر از درص  29نفر معادل  119، س

درصد داراي سن  9نفر معادل  37سال و  50تا  41درصـد داراي سن بین   26نفر معادل  106، سـال  40تا  31درصـد داراي سـن بین   
درصد داراي تحصیالت  48نفر معادل  196، تر پایین و دیپلمدرصـد داراي تحصـیالت    17نفر معادل  70. اندسـال بوده  50باالتر از 

. درصد داراي تحصیالت دکتري بودند 6نفر معادل  25درصد داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و  29نفر معادل  119، کارشـناسی 
   ) ارائه شده است1که نتایج آن در جدول ( و پراکندگی استفاده شده استهاي مرکزي براي توصیف متغیرهاي پژوهش از شاخص

  هاي توصیفی براي همه متغیرهاي تحقیق به تفکیک دوره انتخاباتیشاخص: 1جدول 

دوره 
 انتخاباتی

اندازه   متغیرهاي تحقیق
  نمونه

انحراف   میانه  میانگین
  معیار

کمت  هاي نرمالیتیشاخص
  رین

بیشت
  کشیدگی  چولگی  رین

 10دوره 
  ام

رفتار فعاالنه تحت تاثیر 
  فضاي مجازي

408  3. 3044 3. 429 0. 992 -0. 350 -0. 552 1. 00 5. 00 

رفتار انتقالی از طریق فضاي 
 مجازي

407  3. 2491 3. 400 0. 982 -0. 291 -0. 463 1. 00 5. 00 

رفتار مبتنی بر هواداري از 
 طریق فضاي مجازي

407  3. 2310 3. 400 1. 008 -0. 274 -0. 602 1. 00 5. 00 

 00 .5 00 .1 406 .0 852 .0 933 .0 000 .2 0131 .2  408 رفتار انفعالی

 11دوره 
 ام

رفتار فعاالنه تحت تاثیر 
  فضاي مجازي

394  3. 2906 3. 429 1. 021 -0. 335 -0. 665 1. 00 5. 00 

رفتار انتقالی از طریق فضاي 
 مجازي

392  3. 3360 3. 400 0. 983 -0. 322 -0. 548 1. 00 5. 00 

رفتار مبتنی بر هواداري از 
 طریق فضاي مجازي

392  3. 2519 3. 400 1. 001 -0. 293 -0. 656 1. 00 5. 00 

 00 .5 00 .1 871 .0 946 .0 886 .0 000 .2 9344 .1  394 رفتار انفعالی

 12دوره 
 ام

رفتار فعاالنه تحت تاثیر 
  فضاي مجازي

390  3. 4038 3. 500 1. 110 -0. 359 -0. 788 1. 00 5. 00 
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رفتار انتقالی از طریق فضاي 
 مجازي

391  3. 3343 3. 400 1. 096 -0. 260 -0. 789 1. 00 5. 00 

رفتار مبتنی بر هواداري از 
 طریق فضاي مجازي

392  3. 3128 3. 400 1. 111 -0. 378 -0. 619 1. 00 5. 00 

 00 .5 00 .1 105 .1 007 .1 851 .0 833 .1 8797 .1  392 رفتار انفعالی

  : بر اساس نتایج کلی این جدول

  .  اندارزیابی شده )3(بزرگتر از  تمامی متغیرهاي تحقیق (بجز متغیر رفتار انفعالی) در هر سه دوره انتخابتی مطلوب الف)

  .توان متغیر متقارن و نرمال در نظر گرفتمتغیرها را می توزیعو  توان نرمال در نظر گرفتتمامی متغیرهاي تحقیق را میب) 

ــترین میانگین نمرات مربوط به گویه ، ام12و ام 10در دوره انتخـاباتی   ــور در کمپین "بیشـ ــاي مجازي براي حضـ هاي از طریق فضـ
ــرف کرده ام  ــت جمهوري وقت و زمان کافی را ص ــدمی  63. 3و  53. 3با میانگین  به ترتیب "انتخاباتی ریاس کمترین میانگین . باش

در دو دوره  67. 1و  78. 1با میانگین به ترتیبب ، "هیچ آشــنایی با فضــاي مجازي ندارم"این متغیر مربوط به گویه هاي نمرات گویه
 باشدمی

ــریع و به موقع با مخاطبان و کاربران"بیشـــترین میانگین نمرات مربوط به گویه ام 11در دوره انتخاباتی   ــانی و اط ارتباط سـ الع رسـ
کمترین میانگین نمرات . باشدمی 53. 3با میانگین ، ". اجتماعی و فضاي مجازي استهاي سریع در حوزه انتخاباتی از مزایاي رسانه

 . باشدمی 7. 1با میانگین ، "هیچ آشنایی با فضاي مجازي ندارم"این متغیر مربوط به گویه هاي گویه

  اندازه گیري متغیرهاي تحقیقهاي برازش مدل شاخص: 2 جدول

 حد مجاز اولیه نام شاخص

 3> 155 .2 ي آزادي)(کاي دو بر درجه

 GFI( 0. 87 >0/8نیکویی برازش(

 AGFI( 0. 84 >0/8نیکویی برازش تعدیل شده(

 RMSEA( 0. 069 <0/1ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد(

 CFI( 0. 93 >0/9برازندگی تعدیل یافته(

 NFI( 0. 97 >0/9نرم شده( برازندگی

 NNFI( 0. 98 >0/9برازندگی نرم نشده(

 IFI( 0. 98 >0/9برازندگی فزاینده(
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ــاخص آمقادیر بر  ــده براي ش ــانهاي ورد ش ــاختار عاملی و زیربناي نظري تحقیق دهد دادهمی برازش مدل نش هاي مدل تحقیق با س
ید واقع توان گفت مدل تحقیق مورد تایمی و درنتیجه. هاي نظري استبا سازهبرازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت 

 .  گرددمی

  ايتک نمونه tنتیجه آزمون : 3جدول

دوره 
 انتخاباتی

  نتیجه  3مقدار آزمون =   متغیرهاي تحقیق
آماره 
 tآزمون 

درجه 
  آزادي

سطح 
معناداري

(دو 
  دامنه)

 %95فاصله اطمینان 
  تفاضل میانگین

  حد باال  حد پایین

 10دوره 
  ام

 تایید 4009 .0 2078 .0 000 .0 407  199 .6  رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضاي مجازي

 تایید 3448 .0 1534 .0 000 .0 406  119 .5  رفتار انتقالی از طریق فضاي مجازي

 تایید 3292 .0 1328 .0 000 .0 406  624 .4  رفتار مبتنی بر هواداري از طریق فضاي مجازي

 تایید 8961 .0- 0778 .1- 000 .0 407  357 .21-  رفتار انفعالی

 11دوره 
  ام

 تایید 3918 .0 1895 .0 000 .0 393 649 .5  رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضاي مجازي

 تایید 4336 .0 2384 .0 000 .0 391  768 .6  رفتار انتقالی از طریق فضاي مجازي

 تایید 3513 .0 1525 .0 000 .0 391  981 .4  هواداري از طریق فضاي مجازيرفتار مبتنی بر 

 تایید 9778 .0- 1533 .1- 000 .0 393  875 .23-  رفتار انفعالی

 12دوره 
  ام

 تایید 5143 .0 2934 .0 000 .0 389 187 .7  رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضاي مجازي

 تایید 4433 .0 2253 .0 000 .0 390 031 .6  رفتار انتقالی از طریق فضاي مجازي

 تایید 4231 .0 2024 .0 000 .0 391 571 .5  رفتار مبتنی بر هواداري از طریق فضاي مجازي

 تایید 0358 .1- 2048 .1- 000 .0 391 066 .26-  رفتار انفعالی

 "ریق فضاي مجازيرفتار انتقالی از ط "، "مجازي رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضاي"توجه به اینکه حدود باال و پایین براي متغیرهاي با 
در نتیجه با توجه به حدود . بیشـتر اسـت   3از  هامیانگین این متغیر، مثبت اسـت  "رفتار مبتنی بر هواداري از طریق فضـاي مجازي  "و 

ــه متغیر بر رفتار انتخاباتی رأي دهنمی، باال و پایین ســطر آخر این خروجی ــتتوان نتیجه گرفت که این س جمهوري در  دگان ریاس
ــتان گیالن در دوره در . کمتر اســت 3میانگین متغیر رفتار انفعالی از . باشــندمی تاثیرگذار و مثبت یازدهم و دوازدهم، دهمهاي اس
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ــطر آخر این خروجی      نتوان نتیجه گرفت که این متغیر بر رفتار انتخاباتی رأي دهندگامی، نتیجـه بـا توجـه بـه حدود باال و پایین سـ
 . باشدمی تاثیرگذار اما داراي تاثیر منفی سه دورهریاست جمهوري در استان گیالن در 

  انتخاباتیهاي نتایج آزمون فریدمن بر اساس عوامل تاثیرگذار بر رفتار انتخاباتی راي دهندگان ریاست جمهوري در دوره : 4جدول 

  هرتب همیانگین رتب متغیرهاي تحقیق انتخاباتی دوره

 ام 10 دوره

 1 90 .2 مجازي فضاي تاثیر تحت فعاالنه رفتار

 2 73 .2 مجازي فضاي طریق از انتقالی رفتار

 3 71 .2 مجازي فضاي طریق از هواداري بر مبتنی رفتار

 4 66 .1 انفعالی رفتار

 ام 11 دوره

 2 82 .2 مجازي فضاي تاثیر تحت فعاالنه رفتار

 1 90 .2 مجازي فضاي طریق از انتقالی رفتار

 3 71 .2 مجازي فضاي طریق از هواداري بر مبتنی رفتار

 4 57 .1 انفعالی رفتار

 ام 12 دوره

 1 98 .2 مجازي فضاي تاثیر تحت فعاالنه رفتار

 2 77 .2 مجازي فضاي طریق از انتقالی رفتار

 3 73 .2 مجازي فضاي طریق از هواداري بر مبتنی رفتار

 4 51 .1 انفعالی رفتار

 
رفتار فعاالنه تحت تاثیر "متغیر ، ام10درصد در دوره انتخاباتی  95در سطح اطمینان  ، 4ارائه شده در جدول هاي با توجه به میانگین
ــاي مجـازي  ــترین تاثیر و ، "فضـ ــاي "متغیر ، ام11در دوره انتخاباتی ، کمترین تاثیر، "رفتار انفعالی "بیشـ رفتار انتقالی از طریق فضـ

، "رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضاي مجازي"متغیر ، ام12کمترین تاثیر و در دوره انتخاباتی ، "رفتار انفعالی "بیشترین تاثیر و ، "مجازي
  . ن گیالن دارندجمهوري دراستا ¬کمترین تاثیر را بر رفتار انتخاباتی رأي دهندگان ریاست، "رفتار انفعالی "بیشترین تاثیر و 
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  توصیفی و نتایج آزمون آنوا متغیرهاي تحقیق به تفکیک دوره انتخاباتیهاي آماره : 5جدول 

انــحــراف  میانگین تعداد دوره انتخاباتی متغیر
 استاندارد

ــاره  آم
F 

سطح 
مـعنی  
  داري

  نتیجه

عــــدم  251.  383 .1 99 .0 30 .3  408  ام 10دوره  رفتار فعاالنه تحت تاثیر فضاي مجازي
ــود  وج
 تفاوت

  02 .1  29 .3 394 ام 11دوره 
  11 .1  40 .3 390 ام 12دوره 

  04 .1  33 .3 1192 مجموع
عــــدم  387.  951.  98 .0 25 .3  407  ام 10دوره  رفتار انتقالی از طریق فضاي مجازي

ــود  وج
 تفاوت

  98 .0  34 .3 392 ام 11دوره 
  10 .1  33 .3 391 ام 12دوره 

  02 .1  31 .3 1190 مجموع
رفتــار مبتنی بر هواداري از طریق فضــــاي 

 مجازي

عــــدم  516.  661.  01 .1 23 .3  407  ام 10دوره 
ــود  وج
 تفاوت

  00 .1  25 .3 392 ام 11دوره 
  11 .1  31 .3 392 ام 12دوره 

  04 .1  26 .3 1191 مجموع
 عــــدم 104.  268 .2 93 .0 01 .2  408  ام 10دوره  رفتار انفعالی

ــود  وج
 تفاوت

  89 .0  93 .1 394 ام 11دوره 
  85 .0  88 .1 392 ام 12دوره 

  89 .0  94 .1 1194 مجموع
 

ورد نظر ي مجامعه سهتوان چنین استنباط کرد که میانگین می باشد بنابراینمی صدم 5از  بزرگتر تحقیق سـطح معنی داري متغیرهاي 
  . دارندنتفاوت معنی داري با هم ، شدهي متغیرهاي بررسی) از جنبهام 12 دوره، ام11 دوره، ام10 دوره انتخاباتی(
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  بحث و نتیجه گیري

ــانه  ــی مدل تاثیرگذاري رس ــی افراد به روش مروري و کتابخانه  هاي در این پژوهش پس از بررس ــیاس ــارکت س ، اياجتماعی بر مش
حلیل نظرات به روش کیفی دلفی با تجزیه ت "راي دهندگان ریاست جمهوريمجازي بر رفتار انتخاباتی هاي تاثیر شبکه"پرسـشنامه  

 مقدار .نتایج مطالعه حاکی از روایی و پایایی خوب پرسـشـنامه و قابلیت اجراي آن است  . خبرگان علمی و سـازمانی به دسـت آمد  

 و مناسب فکري برداشت و تبار پرسـشـنامه  اع دهندهنشـان  که بود 7/0از  باالتر مقداري داراي ي پرسـشـنامه  هاسـازه  تمام براي آلفا
معتبر ، همسـویی سـواالت پرسـشنامه براي اندازه گیري مفاهیم   بود و  سـازه  هر به مربوط هايمتغیر محتواي از پاسـخگویان  یکسـان 

  . ه شدنشان داد

یازدهم و ، دهمهاي نفر از راي دهندگان انتخابات ریاســت جمهوري در دوره 409رســشــنامه تدوین شــده به روش میدانی توســط پ
ــد ــاي مجازي"متغیرهاي  نتایج مطالعه بیانگر تاثیر معنادار مثبت. دوازدهم تکمیل ش رفتار انتقالی از  "، "رفتار فعاالنه تحت تاثیر فض

ــاي مجـازي  ــاي مجازي "و  "طریق فضـ ار بر رفت "رفتار انفعالی " و تاثیر معنادار منفی متغیر "رفتار مبتنی بر هواداري از طریق فضـ
بنابر این به نظر میرســـد . بودند یازدهم و دوازدهم، دهمهاي انتخاباتی رأي دهندگان ریاســت جمهوري در اســتان گیالن در دوره  

کنند و و به مشارکت سیاسی بیشتري اعمال می، هرچه افراد انتظار مثبت تري از میزان تاثیر گذاري خود بر شرایط جامعه داشته باشند
ده از و هرچه میزان اســتفا اجتماعی براي رســیدن به نتیجه مد نظرشــان در انتخابات بهره میبرندهاي رســانهصــورت هدفمند تري از 

) ,Knoll etal, , 2014،2015Kruglanski etalمیزان رفتارهاي منفعالنه نیز افزایش میابد، اجتماعی کمتر میشودهاي رسانه

)145: 2020  .  

ــترین میهـاي  در دوره ــور در کمپین "انگین نمرات را گویه دهم و دوازدهم بیشـ ــاي مجازي براي حضـ  انتخاباتیهاي از طریق فضـ
ه ارتباط ســریع و ب"و در دوره یازدهم بیشــترین میانگین نمرات را گویه  "ریاســت جمهوري وقت و زمان کافی را صــرف کرده ام

به خود  ". اجتماعی و فضاي مجازي استهاي رسانهموقع با مخاطبان و کاربران و اطالع رسانی سریع در حوزه انتخاباتی از مزایاي 
. ستا افراد شرکت کننده انگیزه مند بودن و آگاهانه بودن مشـارکت سیاسی ، که هردو حاکی از هدفمند بودناختصـاص داده بود  

ــت که بیان میکند هرچه انگیزه  ــین اس ــو با مطالعات پیش ــی در   وايآگاهی و اولویت افراد در برخورد با محت، این نتیجه همس ــیاس س
) ,2019Yamamoto et al :23 ;میزان مشــارکت ســیاســی در این افراد نیز افزایش میابد ، اجتماعی بیشــتر باشــدهاي رســانه

)1821: 2016, . et al Skoric;  89: 2017Chen & Chan,  در ها و از طرفی کمترین میانگین نمرات مربوط به گویه
بود که میتوان از آن چنین استنباط نمود که اکثریت افرادي که  "با فضاي مجازي ندارم هیچ آشـنایی "هر سـه سـال مربوط به گویه   

در انتخابات شـرکت کرده بودند با فضـاي مجازي آشـنا بوده و از آن براي کسـب اطالعات و یا ارتقاي مشارکت سیاسی بهره مند     
  .  میشدند
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ان مشارکت اجتماعی بر میزهاي و رسانهها براي سنجش تاثیر شبکهاي این مطالعه توانسـته اسـت به روش دقیق و هدفمند پرسـشنامه   
ابعاد مختلف موضوع را دربین افراد جامعه بررسی ، سـیاسـی شـهروندان طراحی کرده و عالوه بر سـنجش میزان روایی و پایایی آن    

  . ار گیردبنابر این پرسشنامه فوق به خوبی میتواند توسط سایر پژوهشگران مورد استفاده قر. کرده است
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