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 دهم، هايدوره موردي همطالع( گیالن دراستان هوريریاست جم رأي دهندگان انتخاباتی رفتار بر مجازي هايهتحلیل تأثیر شبک
  )96 تا88ي هاسال دوازدهم و یازدهم

  

  چکیده

. ریاست جمهوري در استان گیالن است مجازي بر رفتار انتخاباتی رأي دهندگان هايشبکه تأثیرهدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل 
در . انتخاب شده اند دلفیگیري روش نمونهخبرگان علمی و سازمانی، است که با استفاده از نفر از  20در این تحقیق جامعه آماري شامل 

دریافت نظرات  جهتنامه در بخش کیفی پرسش. نامه استفاده شدابزار پرسش، جهت گردآوري اطالعات در دو بخش از تحقیقاین 
ضرورت پرسش نامه از طریق پست الکترونیک و دستی  نظرات از طریق روش دلفی تنظیم گردید که بنا به میانخبرگان و ایجاد همگرایی 

تایی صورت گرفته و سپس در انتهاي  5طیف لیکرت  ها در قالبنامه دلفی مطرح و امتیازدهی به شاخصپرسش. بین خبرگان توزیع شد
در استان گیالن، در انتخابات  هاي تحقیق نشان دادیافته. شدباز براي ارائه نظرات و پیشنهادات براي بهبود الگو استفاده  سؤالآن از 

  . هندگان داشتندهاي مجازي تأثیر معناداري بر رفتار انتخاباتی رأي دهاي دهم، یازدهم و دوازدهم، شبکهدوره

  . هاي مجازي، انتخابات، مشارکت سیاسی، رفتار انتخاباتی، رأي دهندگان، استان گیالنشبکه کلمات کلیدي:
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  مقدمه

گوناگون  هايعرصهطریق مشارکت افراد در  ترینملموسکشورها، بارزترین و  اساسیدر یک نگاه کالن، شناسایی حق رأي در حقوق 
 انتخاباتکه  آنجا از. انتخاباتی مردم ساالر، تحقق یافته است هاينظامچهارچوب  در امروزه کهمرتبط با سرشت و سرنوشت ایشان است 

 هايآزاديساالري و تضمین  مردم پایداريو  تحققمجاري  ترینمهمکند، در زمرة اعتبار خود را از اراده و خواست مردم کسب می مبناي
اد سلوازم برگزاري یک انتخابات عادالنه و منصفانه را در پرهیز از ف تریناصلی بنابراین. رودمیو حقوقی عمومی شهروندان به شمار  فردي

بنابراین . جست توانمیانتخابات،  روندآن، تضمین سالمت رأي شهروندان و پیش بینی نظارت یک نهاد عالی اجرایی بر  هايجنبه تمامدر 
تجربه نشان داده است . در جامعۀ سیاسی، پیوندي ناگسستنی دارد اجتماعیو  سیاسی تحوالتمردم در ادارة امور عمومی، با حق مشارکت 
مشارکت فزایندة  براي مهم سازوکارياین رو حق رأي،  از. رودمیشهروندان، کیفیت مشارکت سیاسی نیز باال  آگاهی میزانکه با باالرفتن 

محمدزاده ( آوردمیحاکمیت همگانی را فراهم  حق اثباتو امکان اعمال و  شودمیه جانبۀ خویش دانسته ممردم در تعیین سرنوشت ه
  . )94: 1395اصل و زارع،

دلیل از  همین بهو  استنظام مردم ساالر، انتخابات موضوعی مهم براي افراد، جریانات سیاسـی و سرنوشت هر دولت و کشور  در
این موضوع اختصاص به جمهوري . نظارت داشـته باشد انتخابات اجرايبرخوردار است و باید نهادهایی بر حسن  ايویژهحساسیت 

  . )29: 1383اطاعت،( گرددمی اعمال نظارترها، اصل وکش هاسالمی ایران ندارد و در هم

 هو مشروعیت حکومت، از ارادباشد کومت مردم در آن مبناي اقتدار ح اراده که شودمیمردم ساالري به حکومتی گفته  کلی طور به
در زمینۀ قوانین کشوري و  اقتصاديو  طبقاتی امتیازاتاز  ناشی نفوذبه دور از هرگونه  هاانسانگیرد و همه میت أجمعی همه مردم نش

  . )6: 1387کواکبیان،( باشندهاي عمومی به صورت مساوي سهیم و سرمایه قدرت عادالنهتوزیع 

رو بودند که بیشتر  اي روبههاي بستهپیش از دوران جدید مردمان با سیستم. جدید است ايبه هر نوع و شکل، پدیدهمشارکت سیاسی 
در نگاه اندیشمندان باستان، . شدمینظامی مطرح  هايحملهو یا  هاجنگدر دنیاي سنتی، مشارکت فقط در زمان . داشت پدرساالرحالت 

وري و برخورداري بود؛ اما مشارکت به مفهوم جدید آن با حق حاکمیت انسانی همراه وظیفه و یا بهرهمفهوم مشارکت معادل مفهوم اداي 
فراهم شد و مشارکت سیاسی، حقوق همه  2شناسی وبر و سپس در جامعه 1الكجان  هاياندیشهاین نوع مشارکت با  عقالنیبستر . است

  . )48: 1388سیف زاده،( شددانسته 

براي دستیابی به  ايوسیلهنظریۀ ابزاري و نظریۀ تکاملی؛ نظریه ابزاري، مشارکت را  :اسی دو نظریه وجود دارددر تبیین مشارکت سی
در این دیدگاه، افرادي که از تصمیمات اثر . داندمییک هدف یعنی براي دفاع یا پیشبرد یک فرد یا گروهی از افراد در برابر استبداد 

 گرایان و کثرت فایده. میمات مشارکت داشته باشند و مشروعیت حکومت بر مشارکت استوار است، حق دارند در گرفتن تصپذیرندمی
کننده است و بنابراین  که شهروند آرمانی، یک شهروند مشارکت کنندمی استداللطرفداران نظریۀ تکاملی . گرایان هوادار این دیدگاه هستند
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استوارت میل و ژان ژاك روسو  ارسطو، جان هاينوشتهچنین دیدگاهی در . شودمینظر گرفته  مشارکت، اعمال مسئولیت اجتماعی در
  . )214: 1395اطاعت،( استکاري و سوسیالیسم  محافظه هاياندیشهو نیز بخش مهمی از  شودمییافت 

ل قدرت و حاکمیت به اعما هاآنمردم ساالري بر پایه انتخاب نمایندگان توسط شهروندان استوار است که از جانب و به جاي 
در واقع، وجود انتخابات . هاي رأي دادن به منظور برگزیدن زمامداران به صورت مردم ساالر استانتخابات یکی از روش. پردازندمی

انتخابات متکی بر دادن حق رأي به شهروندان، اجراي انتخابات و تعیین یک . رقابتی و قدرت انتخاب یکی از شرایط مردم ساالري است
  . ام انتخاباتی استنظ

و در آن  شوندمیاز روابط آنالین بین افراد هستند که از طریق اینترنت و فضاي مجازي ایجاد  هاییشبکه، 1اجتماعی  هايرسانه
 :Obar & Wildman,2015( گذاشترا با دیگر کاربران به آسانی و در لحظه به اشتراك ... و هافیلم، تصاویر، هاایدهاطالعات،  توانمی

749( . 

اي است که امروزه بین اقشار مختلف جامعه باالخص بین هاي اجتماعی، به خصوص تلگرام و اینستاگرام دنیاي وسیع و پیچیدهشبکه
با  توان به این نتیجه رسید که اکثر جوانان اوقات زیادي راجوانان، جایگاه خاصی پیدا نموده است، به نحوي که در یک بررسی ساده می

ها کامپیوتر و استفاده کنندگان آن را فضاي مجازي نوعی اجتماع و همسایگی بزرگی است که میلیون. نمایندهاي اجتماعی سپري میشبکه
هاي جامعه رسد که بسیاري از مشخصهها، طبیعی به نظر میبا غلبه اینترنت بر زندگی روزانه انسان. دهددر سراسر جهان به هم پیوند می

امروزه، امور زیادي از قبیل خرید و فروش، تحصیل، مشاوره خانوادگی، ازدواج و . آنجا شکل گیرند نیز به درون کشیده شوند و درسنتی 
  . )93: 1387کوثري، ( گیردهاي پزشکی میان پزشکان و بیماران در اینترنت انجام میحتی مشاوره

نفر را در  هامیلیونقابلیت ایجاد ارتباط با  اجتماعی، هايجنبشکانات در ایجاد اجتماعی به عنوان وسایل نقلیه مناسب و با ام هايشبکه
در  ،اندشدهزمانی بسیار کوتاه دارند و عالوه بر اینکه به بستري نوین براي جلب مشارکت مردم در انتشار اخبار و اطالعات تبدیل 

  . )Bennett & Segerberg, 2013: 27(. کنندمیایفا  ايعمدهمردمی نقش  هايمشارکتو  هاجنبشسازماندهی 

  . )khan & Shahbaz, 2015: 442( دارندجوانان  ژهیافراد، به و یاسیو س یاجتماع يریادگیدر  ییبسزا ریتأثی، اجتماع هايشبکه

مانند اشتراك نظر و بحث در مورد مسائل  یاسیاطالعات سدریافت  يبرا دیجد هايرسانهبه طور فعال از جویان و جوانان دانش 
  . )Kim & Chen, 2016:225( کنندمیجامعه استفاده  يبا اعضا استیس رامونیپ

 یاسیس جیاز نتا یبر برخ يرگذاریجهت تأث يتوسط شهروندان عادبه عنوان هرگونه رفتار  تواندمی یمشارکت سیاسی به طور کل
  . )Choi, Lee, & Metzgar, 2017:27شود ( فیتعر
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رواج  زیدر حال توسعه ن يبلکه در کشورها شرفتهیپ ينه تنها در کشورها ی جهت جلب مشارکت سیاسیاجتماع هايرسانهاستفاده از 
انتشار اطالعات  جهت در یاجتماع هايشبکهمنفرد در  استمدارانیو س یاسیاحزاب س ، مصر و سایر کشورها،پاکستان ایران، هند، در. دارد
  . )Skoric, Zhu, & Pang, 2016: 339دارند ( ی متنوعیفعال اجتماع هايحساب ،دهندگان يکاربران و رأ يبرا

دهندگان ریاست جمهوري در بر رفتار انتخاباتی رأي چه تاثیري هاي مجازيشبکهاست که،  سؤالدرصدد پاسخ به این  تحقیق حاضر
  . داشته استو دوازدهم)  یازدهم هاي دهم،استان گیالن (دوره

  در مشارکت سیاسی مردم اجتماعی هايشبکهاهمیت 

 در کلیدي شیوهاي به سرعت به پس آن از و کرد طرح 1954 سال در، 1بارنز چیاي بار نخستین براي را اجتماعی هايشبکه اصطالح

 از ايمجموعه یک که شودمی تعریف صورت این به اجتماعی شبکه یک سنتی، اجتماعی شبکه تئوري در. گشت بدل مطالعات و تحقیقات

 اشتراك به در هم با و اندمتصل هم به اجتماعی دار معنی روابط از ايمجموعه وسیله به که هاسازمان و مردم شامل که اجتماعی نهادهاي

 است متمرکز چهره به چهره روابط و هادوستی چون هم روابط انواع بر اجتماعی شبکه خدمات سنتی شکل. دارند تعامل هاارزش گذاشتن

 اینترنتی اجتماعی هايشبکه. است متمرکز واسط کامپیوتر ارتباطات و آنالین مجازي جامعه بر بیشتر امروزه اجتماعی شبکه خدمات اما

 به دیگران با را خودشان هايفعالیت و افکار ها، مندي عالقه بتوانند کاربران تا آوردمی فراهم امکانی که هستند هاییپایگاه مجموعه یا پایگاه

 وب بر مبتی هايسرویس از ايمجموعه اجتماعی، شبکه یک. شوند سهیم آنان با را هافعالیت و افکار این هم دیگران و بگذارند اشتراك

 ارتباط شبکه اعضاي دیگر با یا کنند، ایجاد خود براي خصوصی یا عمومی توصیفات که آوردمی فراهم اشخاص براي را امکان این که است

 و بوید( کنند استفاده جدید اتصاالت یافتن براي افراد، دیگر عمومی توصیفات میان از و بگذارند اشتراك به هاآن با را خود منابع کنند، برقرار
  . )212 :2012، 2الیسون

 موتور مانند ساده سایت یک از که هستند هاییسایت اجتماعی هايشبکه گفت توانمی اجتماعی هايشبکه تعریف در کلی طور به

 هايشبکه. دهندمی ارائه خود کاربران به را گذاري اشتراك خاصیت دیگر امکانات و ایمیل و چت مانند امکاناتی شدن اضافه با جستجوگر

 اطالعات تبادل و تعامل به فرهنگ، و جنس زبان، مرز، به توجه بدون که است اینترنت کاربر میلیون صدها گردهمایی محل اجتماعی،

 طریق از کلی طور به. اندشده طراحی مجازي فضاي در اجتماعی تعامالت تقویت و افزایش براي اجتماعی هايشبکه واقع در. پردازندمی

 خصوص در را اطالعاتی هااین همه که عالیق و شخصی اطالعات کاربر، عکس مانند گیردمی قرار افراد پروفایل روي بر که اطالعاتی

 کاربردي هايبرنامه طریق از و ببینند را دیگران هايپروفایل توانندمی کاربران. گرددمی تسهیل ارتباط برقراري آوردمی فراهم فرد هویت

  . )228 :3،2009همکاران و پمپک( کنند برقرار ارتباط یکدیگر با چت و ایمیل مانند مختلف

نیز به فعل   Election	برگزیدن و اختیار کردن است و معادل اروپایی آن یعنیبه معناي » نخب« از ریشه عربی فعل »انتخابات« واژه
و تحوالت معنایی  تغییراز نظر علم معنا شناسی نیز این اصطالح . گرددسوا کردن و برگزیدن باز می به معناي جدا کردن،  Eligeve	التین

                                                             
١- Chia Barnes 
٢- Boyd & Ellison 
٣- Pumpk et al 
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است براي برگزیدن تعداد معینی از افراد از میان شمار  ايشیوهیا  وسیعی پیدا کرده است ولی در کاربرد رایج و عام آن به معناي روش
  . )43: 1370آشوري،( اندکردهکثیري از کسانی که براي تصدي یک منصب یا مقام خود را نامزد 

انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی « :در تعریف دیگري از انتخابات گفته شده است
ل گیري نهادهاي کاراده شهروندان را در ش توانمیوسیله آن ه از این منظر، انتخابات ابزاري است که ب. براي مهار قدرت تدبیر شده است

 . )422: 1389ریعت پناهی،قاضی ش( دادسیاسی و تعیین متصدي اعمال اقتدار سیاسی مداخله 

در حقیقت با برگزیدن نماینده و یا نمایندگان در اداره امور  شودمیسیاسی محسوب -دادن که عملی حقوقی  رأيدهنده ضمن  رأي
در واقع از طریق انتخابات است که اعضاي جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل دادن به . کندمیسیاسی جامعه خود مشارکت 

  . )49-48: 1385موالیی،( نمایندمییاست عمومی دخالت س

همچنان به عنوان بارزترین و  انتخابات در کنار دیگر ساز و کارهاي مشارکت شهروندان به صورت انفرادي یا جمعی، گروهی و صنفی،
اجتماعی قدرت سیاسی را نشان  يهاپایههمچنین انتخابات از یک سو . نوع مشارکت مردم در عرصه سیاسی است ترینگیريقابل اندازه 

به طور خالصه انتخابات مجموعه عملیاتی است که در . و از سوي دیگر مالك خوبی براي ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است دهدمی
این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و  از. تدبیر شده است جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی براي مهار کردن قدرت،

توان اراده شهروندان را در شکل گیري نهادهاي سیاسی و تعیین ابزاري است که به وسیله آن می. مختلف تعیین نمایندگان است هايشیوه
 . دمتصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله دا

 شدهیل دگریزناپذیر تب ها است، به امريسیاسی ملت هشاخص توسع ترینمهمقالب مشارکت انتخاباتی که امروزه مشارکت سیاسی در 
 براي کسب مشروعیت به دها نیز ناگزیر هستندولت. ددهن میاتر خود را نشسشکلی حسااین امر در کشورهاي جهان سوم به. است

از . داللت دارد فتگی فرهنگ سیاسی آن جامعهمشارکت سیاسی بر فرهنگ توسعه یافته و توسعه یا اليمیزان با. دمشارکت سیاسی تن دهن
تنها یک حق، بلکه تکلیفی حتمی و ضروري و ارزشی  منظر دینی، مشارکت سیاسی فعال و حساسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه، نه

-سیاسی و ضرورت بهرهه و کارکردهاي دانشجویان در نظام ااز این رو بررسی نقش، جایگ. مطلوب براي دانشجویان و عموم جامعه است

 عی باشهاسیاسی و اجتم يهناپذیر توسعیکی از شرایط اجتناب توانامور می يههاي دانشجویان در اداريدجامعه از توانمن يدمن
  . )2- 1: 1392،(ابراهیمی

؛ 1960و همکاران،  1دهند (کمپبلیم أيموضوع دارند که چرا مردم ر نیدر درك ا یسع یاسیها سال است که دانشمندان سده
  . )1993، 2روزنستون و هانسن

                                                             
١-Campbell 
٢ -Rosenstone and Hansen 
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را دهندگان يمشارکت رأ زانیدارند م لیها تمامدل نیاند، اما، اسؤال پاسخ داده نیبه ا یانتخاب منطق قیاز محققان از طر ياریبس 
رفتار  نیب یارتباط ریمقاالت اخ. به شهروندان است ییشامل پاسخگو گیريرأي، یحیتوض انسیوار نیبه ا ییگوپاسخ يبرا. کنند ینیبشیپ

  . )2007، 2کاوسکی؛ جان2005، 1ادلین، ژلمن و کاپالن( اندنشان داده يریگيو رأ تجربینوع دوستانه در اقتصاد 

ممکن است  زیشود ندهندگان يرفتار نوع دوستانه رأ شیکه موجب افزا یتیدهد که هرگونه فعالیاحتمال را نشان م نیا اهافتهی نیا 
-شیو پ یمشارکت واقع نیتواند تفاوت بیممکن است که م يهازهیاز انگ گرید یکی 3مرسوم يهمکار. دهد شیرا افزا هاآن يبه رأ لیم
  . )2002، 4فهر و گچر( دهد حیشده را توض ینیب

: اگرچه رندیگیم دادن أير يبرا يریگمیاست که شهروندان هنگام تصم یماتیدر تصم یاز عوامل احتمال یکی گرانید يبرا امر نیا
مطلوب در  جهیشده از نت عیتوز يایکه از مزا يتعداد افرادولی رسد، یبگذارد به صفر م ریانتخابات تأث جهیهر فرد در نت يرأ نکهیاحتمال ا

گروه  یبه رفاه عموم شتریکه ب ي، افرادبیترت نیبه هم. ابدییم شیبزرگ است و با اندازه انتخابات افزا ،شوندیم ارانتخابات برخورد
. است که در خانه بماند يادهندهأيدهندگان، به نفع هر فرد رأير ریسا ياما صرف نظر از رفتارها ؛دهند يرأ شتریب دیدهند، بایم تیاهم

تولیدکننده مشارکت  هايحوزهوان عنه ارکت بمش هايشبکهوجود . شود لیتبد یعموم يکاال کیشود مشارکت جمع به یامر باعث م نیا
 هايشبکه يشیوه تعامالت اعضا. تسیاسی به این حوزه معطوف کرده اسعه است که توجه زیادي را در ادبیات توسسیاسی بعدي 

 آن یر میزان مشارکت سیاسانگبی ايجامعهمشارکت اجتماعی در هر  هايشبکه وجود. گیردصورت میر مبناي ارتباطات زبانی اجتماعی ب
  . باشد تواندمیز نی

  روش شناسی

همچنین این پژوهش بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع . است 5ايحسب هدف از نوع تحقیقات توسعهپژوهش حاضر بر
روش ترکیبی کیفی و کمی ها نیز با آوري دادهجمع. شودمحسوب می 7پیمایشی-و از لحاظ روش گردآوري اطالعات توصیفی 6کاربردي

 9طریق پرسشنامه هاي کمی نیز ازانجام و داده 8هاي کیفی از طریق تحلیل دلفی و با کسب نظر خبرگانآوري دادهصورت گرفته که جمع
هاي از طریق تحلیل دلفی و با کسب نظر آوري دادهها نیز با روش کمی صورت گرفته که جمعآوري دادهجمع. است شدهگردآوري 

هایی محقق به وسیله پرسش. آوري اطالعات پرسشنامه استترین راه جمعمتداول. گردآوري شده است 11طریق پرسشنامه از 10خبرگان
کند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود؛ لذا گو دریافت میاطالعات مورد نیاز خود را از تعدادي پاسخ

                                                             
١-Edlin, Gelman and Kaplan 
٢-Jankowski 
٣ -Habitual cooperation 
٤-Fehr and Gachter 
٥ -Research development 
٦-Applied 
٧-Descriptive - survey 
٨-Key informants 
٩-questionnaire 
١٠-Key informants 
١١-questionnaire 
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ها در مرحله دلفی، بر آن است با توزیع پرسشنامه بین خبرگان این ها و شاخصقق عالوه بر آزمون ابعاد، سطحدر این پژوهش نیز مح
در این تحقیق . کند تا وضعیت نگرش افراد نسبت واقعیت از طریق آن ارزیابی گرددحوزه، اطالعات مورد نیاز را از جامعه آماري دریافت 

هاي اولیه استخراج شده از منابع جهت سنجش شاخص. گیري گلوله برفی استفاده شده استمونهبراي تعیین جامعه نمونه، از روش ن
فرم دعوت از خبرگان از . تعدادي از اساتید برجسته دانشگاه به شیوه قضاوتی شناسایی شدند مختلف توسط اساتید و مدیران با تجربه، ابتدا

صورت حضوري یا تلفنی هماهنگ گردید و پس از توضیح الزم در زمینه مبانی  بهمدیران نیز  طریق ایمیل براي اساتید ارسال و براي
خواسته شده بود که با  از افراد. نفر مدیران) 5نفر اساتید و  5موافقت اکثر آنان براي مشارکت جلب گردید ( موضوع و اهداف تحقیق،

نفر  12اي صورت زنجیرهبه این ترتیب به. دانند، معرفی نمایندتوجه به اهداف پژوهش چنانچه فرد یا افرادي را براي مشارکت مناسب می
ت خبرگان أنفر توسط خبرگان سازمانی معرفی شدند و در نهایت با کسر افراد انصراف داده شده، تعداد هی 8و  ت خبرگان علمیأتوسط هی
در . ر سه مرحله براي تمام این افراد ایمیل گردیدنفر رسید و فرم پرسشنامه در ه 6هیأت خبرگان سازمانی به  نفر و تعداد 10علمی به 

ضرورت  نامه براي دریافت نظرات خبرگان و ایجاد همگرایی بین نظرات از طریق روش دلفی تنظیم گردید که بنا بهبخش کیفی پرسش
ها در قالب طیف اخصپرسشنامه دلفی مطرح و امتیازدهی به ش. پرسشنامه از طریق پست الکترونیک و دستی بین خبرگان توزیع شد

از . است شدهباز براي ارائه نظرات و پیشنهادات براي بهبود الگو استفاده  سؤالتایی صورت گرفته و سپس در انتهاي آن از  5لیکرت 
، ")3( تاحدودي"، ")4( موافقم "، ")5( کامالً موافقم"تایی که شامل  5شده بود در قالب طیف لیکرت خواسته  دهندگانپاسخ

به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد که براي این منظور . ، بود، پاسخ خود را ارائه نمایند")1( کامالً مخالفم"،")2(مخالفم"
از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار این  چنین به منظور سنجش پایایی پرسشنامهبه تائید متخصصین مربوطه رسید؛ هم پرسشنامه

فراد مذکور در بین  پرسشنامه. باشدگیري پژوهش میبود و نشان از پایایی ابزار اندازه 7. 0به دست آمد؛ که این مقدار باالي  89. 0ب ضری
توزیع گردید و پس اند اي که محقق در زمینه داشتن دانش و یا تجربه عملیاتی الزم و نیز مدرك دانشگاهی مرتبط اطمینان کافی داشتهخبره

) تجزیه یز رتبه اي فریدمنآنالضریب توافقی کندال، تی یک نمونه اي و ها با توجه به آمار توصیفی و استنباطی(آزمون از دریافت پرسشنامه
  . و تحلیل صورت گرفت

  هاي تحقیقیافته

نفر از جامعه آماري انتخاب و پرسشنامه  10ها، ابتدا به منظور تعیین پایایی پرسشنامهپرسشنامه  سؤاالتپس از اجراي  روش دلفی و تنظیم 
 مقداري داراي هاسازه تمام براي آلفا مقدار. ها قرار گرفت و سپس از روش آلفاي کرونباخ جهت تعیین پایایی استفاده گردیددر اختیار آن

 سـازه  هر به مربوط هايمتغیر محتواي از پاسخگویان یکسان و مناسب فکري برداشت و اعتبار پرسشنامه دهندهنشان که بود 7/0از  باالتر

باشد اگـر مقـدار   معنادار می %95بر طبق مدل اندازه گیري متغیرهاي تحقیق در حالت معناداري ضرایب ، بار عاملی در سطح اطمینان . بود
توان همسویی لذا می. بود 96/1هاي عاملی باالي براي هر یک از بار tمقادیر محاسبه شده . + قرار گیرد96/1تا  -96/1خارج بازه  tي آماره

  . پرسشنامه براي اندازه گیري مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد سؤاالت
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  مدل اندازه گیري متغیرهاي تحقیق در حالت معناداري ضرایب: 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

 29نفـر معـادل    119،  زندرصد  35نفر معادل  143و درصد مرد  65نفر معادل  266نفر واحد پژوهش،  409مجموع در بخش کمی ، از 
درصـد داراي   29نفر معادل  119 ،سال 30کمتر از درصد داراي سن  36نفر معادل  147مجرد، درصد  71نفر معادل  290و  متأهلدرصد 

سـال   50درصد داراي سـن بـاالتر از    9نفر معادل  37سال و  50تا  41درصد داراي سن بین  26نفر معادل  106سال،  40تا  31سن بین 
نفـر   119درصـد داراي تحصـیالت کارشناسـی،     48نفر معـادل   196 تر، پایین و دیپلمدرصد داراي تحصیالت  17نفر معادل  70. اندبوده

اي توصـیف متغیرهـاي   بـر . درصد داراي تحصیالت دکتـري بودنـد   6نفر معادل  25درصد داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و  29معادل 
  . ) ارائه شده است1که نتایج آن در جدول ( هاي مرکزي و پراکندگی استفاده شده استپژوهش از شاخص

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

  

  

  

  

  

  

  بر اساس نتایج کلی این جدول:

  . اندشدهارزیابی  )3از  تربزرگ( تمامی متغیرهاي تحقیق (بجز متغیر رفتار انفعالی) در هر سه دوره انتخابتی مطلوب الف)
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 . توان متغیر متقارن و نرمال در نظر گرفتتوزیع متغیرها را میو  توان نرمال در نظر گرفتب) تمامی متغیرهاي تحقیق را می

انتخابـاتی   يهانیکمپاز طریق فضاي مجازي براي حضور در "بیشترین میانگین نمرات مربوط به گویه ام ،  12ام و  10در دوره انتخاباتی 
کمترین میانگین نمرات گویـه هـاي   . باشدمی  63. 3و  53. 3با میانگین  به ترتیب "امکردهریاست جمهوري وقت و زمان کافی را صرف 

 باشدمیدر دو دوره  67. 1و  78. 1با میانگین به ترتیبب ، "با فضاي مجازي ندارم هیچ آشنایی"این متغیر مربوط به گویه 

ارتباط سریع و به موقع با مخاطبان و کاربران و اطالع رسانی سـریع در  "ام بیشترین میانگین نمرات مربوط به گویه  11در دوره انتخاباتی  
کمترین میانگین نمرات گویه هاي ایـن  . باشدمی 53. 3، با میانگین ". ازي استاجتماعی و فضاي مج يهارسانهحوزه انتخاباتی از مزایاي 

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

  هاي برازش مدل اندازه گیري متغیرهاي تحقیقشاخص: 2 جدول

  

هاي مدل تحقیق با ساختار عاملی و زیربناي نظـري تحقیـق بـرازش    داده دهدیمبرازش مدل نشان  يهاشاخصورد شده براي آمقادیر بر 
  . گرددواقع می ییدتأگفت مدل تحقیق مورد  توانیمو درنتیجه . هاي نظري استمناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازه
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  ايتک نمونه tنتیجه آزمون : 3جدول

  
 "و  "رفتار انتقالی از طریق فضاي مجـازي  "، "فضاي مجازي یرتأثرفتار فعاالنه تحت "توجه به اینکه حدود باال و پایین براي متغیرهاي با 

در نتیجه با توجه به حدود باال و پایین . بیشتر است 3از  هامثبت است، میانگین این متغیر "رفتار مبتنی بر هواداري از طریق فضاي مجازي
توان نتیجه گرفت که این سه متغیر بر رفتار انتخابـاتی رأي دهنـدگان ریاسـت جمهـوري در اسـتان گـیالن در       سطر آخر این خروجی، می

ر نتیجه با توجه به حدود بـاال  د. کمتر است 3میانگین متغیر رفتار انفعالی از . باشندیمتاثیرگذار و مثبت  ، یازدهم و دوازدهمدهم يهادوره
توان نتیجه گرفت که این متغیر بر رفتار انتخاباتی رأي دهندگان ریاست جمهوري در اسـتان گـیالن در   و پایین سطر آخر این خروجی، می

  . باشدیممنفی  یرتأثتاثیرگذار اما داراي  سه دوره

  انتخاباتی يهادورهدهندگان ریاست جمهوري در  يرأتار انتخاباتی نتایج آزمون فریدمن بر اساس عوامل تاثیرگذار بر رف : 4جدول 
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 یرتـأث رفتـار فعاالنـه تحـت    "ام، متغیـر   10درصد در دوره انتخاباتی  95در سطح اطمینان  ، 4ارائه شده در جدول  هايیانگینمبا توجه به 

، "رفتار انتقالی از طریق فضـاي مجـازي  "ام، متغیر  11، در دوره انتخاباتی یرتأث، کمترین "رفتار انفعالی "و  یرتأث، بیشترین "فضاي مجازي
و  یر، بیشترین تأث"مجازيفضاي  یرتأثرفتار فعاالنه تحت "ام، متغیر  12و در دوره انتخاباتی  یرتأث، کمترین "رفتار انفعالی "و  یرتأثبیشترین 

  . أي دهندگان ریاست جمهوري دراستان گیالن دارندرا بر رفتار انتخاباتی ر یرتأث، کمترین "رفتار انفعالی"
  توصیفی و نتایج آزمون آنوا متغیرهاي تحقیق به تفکیک دوره انتخاباتی يهاآماره : 5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

دوره مـورد نظـر (   جامعه سهوان چنین استنباط کرد که میانگین تبنابراین می باشدیصدم م 5تر از بزرگ تحقیق سطح معنی داري متغیرهاي
 . دارندنشده، تفاوت معنی داري با هم متغیرهاي بررسی ) از جنبهام 12 ام، دوره 11 ام، دوره 10 انتخاباتی

  

  

  

  

  

  

  



 

١٢ 
 

  نتیجه گیري

اجتماعی بر مشارکت سیاسی افراد به روش مروري و کتابخانه اي، پرسشنامه  هايرسانهدر این پژوهش پس از بررسی مدل تاثیرگذاري 
به روش کیفی دلفی با تجزیه تحلیل نظرات خبرگان علمی و  "دهندگان ریاست جمهوري رأيمجازي بر رفتار انتخاباتی  هايشبکه تأثیر"

ي هاسازه تمام براي آلفا مقدار. نتایج مطالعه حاکی از روایی و پایایی خوب پرسشنامه و قابلیت اجراي آن است. سازمانی به دست آمد
 محتواي از پاسخگویان یکسان و مناسب فکري برداشت و اعتبار پرسشنامه دهندهنشان که بود 7/0از  باالتر مقداري داراي پرسشنامه

  . ه شدمعتبر نشان داد، پرسشنامه براي اندازه گیري مفاهیم  سؤاالتهمسویی بود و  سازه هر به مربوط هايمتغیر

دهم، یازدهم و دوازدهم  هايدورهدهندگان انتخابات ریاست جمهوري در  رأينفر از  409پرسشنامه تدوین شده به روش میدانی توسط 
رفتار انتقالی از طریق فضاي  "، "فضاي مجازي تأثیررفتار فعاالنه تحت "متغیرهاي  معنادار مثبت تأثیرنتایج مطالعه بیانگر . تکمیل شد

بر رفتار انتخاباتی رأي دهندگان  "رفتار انفعالی " عنادار منفی متغیرم تأثیرو  "رفتار مبتنی بر هواداري از طریق فضاي مجازي "و  "مجازي
هرچه افراد انتظار مثبت تري از  رسدمیبنابر این به نظر . بودند ، یازدهم و دوازدهمدهم هايدورهریاست جمهوري در استان گیالن در 

 هايرسانهو و به صورت هدفمند تري از  کنندمیري اعمال گذاري خود بر شرایط جامعه داشته باشند، مشارکت سیاسی بیشت تأثیرمیزان 
، میزان شودمیاجتماعی کمتر  هايرسانهو هرچه میزان استفاده از  برندمیاجتماعی براي رسیدن به نتیجه مد نظرشان در انتخابات بهره 

  . رفتارهاي منفعالنه نیز افزایش میابد

انتخاباتی ریاست  هايکمپیناز طریق فضاي مجازي براي حضور در "نمرات را گویه دهم و دوازدهم بیشترین میانگین  هايدورهدر 
ارتباط سریع و به موقع با مخاطبان و "و در دوره یازدهم بیشترین میانگین نمرات را گویه  "امکردهجمهوري وقت و زمان کافی را صرف 

به خود اختصاص داده بود که  ". اجتماعی و فضاي مجازي است هايرسانهکاربران و اطالع رسانی سریع در حوزه انتخاباتی از مزایاي 
این نتیجه همسو با مطالعات . هردو حاکی از هدفمند بودن، انگیزه مند بودن و آگاهانه بودن مشارکت سیاسی افراد شرکت کننده است

اجتماعی بیشتر باشد، میزان  هايرسانهتواي سیاسی در کند هرچه انگیزه، آگاهی و اولویت افراد در برخورد با محپیشین است که بیان می
هیچ "و از طرفی کمترین میانگین نمرات مربوط به گویه ها در هر سه سال مربوط به گویه  مشارکت سیاسی در این افراد نیز افزایش میابد

که در انتخابات شرکت کرده بودند با فضاي  از آن چنین استنباط نمود که اکثریت افرادي توانمیبود که  "آشنایی با فضاي مجازي ندارم
  . شدندمیمجازي آشنا بوده و از آن براي کسب اطالعات و یا ارتقاي مشارکت سیاسی بهره مند 

اجتماعی بر میزان مشارکت  هايرسانهو  هاشبکه تأثیراین مطالعه توانسته است به روش دقیق و هدفمند پرسشنامه اي براي سنجش 
طراحی کرده و عالوه بر سنجش میزان روایی و پایایی آن، ابعاد مختلف موضوع را دربین افراد جامعه بررسی کرده سیاسی شهروندان 

  . توسط سایر پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد تواندمیبنابر این پرسشنامه فوق به خوبی . است
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Analysis of the Impact of Virtual Networks on the Electoral Behavior of Presidential Voters in 
Gilan Province (Case Study of the Tenth, Eleventh and Twelfth Periods, Pages ٦ to ٩٦) 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate and analyze the impact of virtual networks on the electoral 
behavior of presidential voters in Gilan province. The purpose of the present study was developmental 
research. Also, this research was applied in terms of achievement or research result and in terms of 
descriptive-survey information collection method. In this study, the statistical population includes ٢٠ 
people including scientific experts and organizational experts, which was considered using Delphi 
sampling method. In this study, a questionnaire was used to collect information in two parts. In the 
qualitative part, a questionnaire was prepared to receive the opinions of experts and to create 
convergence between the opinions through the Delphi method, which was distributed among the 
experts by e-mail and manually, as necessary. The Delphi questionnaire was presented and the 
indicators were scored in the form of a ٥-point Likert spectrum, and then at the end of it, an open-
ended question was used to provide comments and suggestions to improve the pattern. Respondents 
were asked in the form of a ٥-point Likert scale that included "Strongly Agree (٥)", "Agree (٤)", 
"Somewhat (٣)", "Disagree (٢)", "Strongly Agree". I disagree (١) ", was to provide their answer. In 
order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha method was used and the value 
of this coefficient was ٨٩ .٠; Content validity was also used to assess validity, for which the 
questionnaires were approved by relevant experts. Analysis of information obtained from the 
implementation of questionnaires through SPSS software was performed in two descriptive and 
inferential sections. Findings showed that, in Gilan province, in the elections of the tenth, eleventh and 
twelfth periods, virtual networks had a significant effect on the electoral behavior of voters.  
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