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  سياسي مشاركت در  فردي ميان ارتباطات نقش

  تهران شهر در اسالمي شوراي مجلس دورة نهمين انتخابات: موردي مطالعة 
   

  2مصطفي رهبر 1،دي خانيكي ها
 

  )09/10/95، تاريخ پذيرش 15/08/94(تاريخ دريافت
  

  چكيده
 در آن نقش بررسي و فرديميان طاتارتبا درباب ايمطالعه حاصل حاضر مقالة

به. است انتخابات در هارسانه و فرديميان ارتباطات تأثير مقايسة و سياسي مشاركت
 و تكميل را آن رابينسون كه الزارسفلد، ارتباطات ايدومرحله جريان نظرية منظور،اين

 سه به مكدست جامعه رابينسون، نظرية براساس. گرفت قرار مبنا است، كرده اصالح
 از افتهيانتشار اطالعات جريان و شود مي تقسيم غيرفعال افراد و پيروان رهبران، بخش
 و اطالعات برآن،عالوه. دهدمي قرار تأثير تحت را جامعه ي ها بخش همة رسانه سوي
 شد تعيين نفر 840 مطالعه اين آماري نمونة. يابدمي جريان پيروان به رهبران از نفوذ
 تهران شهر گانة22 مناطق از هاداده ساختمند، مصاحبة تكنيك و يمايشپ روش با كه

 مجلس انتخابات در» فرديميان ارتباطات« آمدهدستبه نتايج طبق. شدند آوريجمع
 براين،عالوه. است بوده جمعي ي ها رسانه از مؤثرتر و ترقوي 90 سال در اسالمي شوراي

 دستة پنج به  سياسي رفتار در فردي ميان تارتباطا براساس تحقيق اين در شهروندان
 مصرف و سياسي مشاركت و شدند تقسيم وگوييگفت و رهبر پيرو، منفعل، فردگرا،
  .شد بررسي كيهر ايرسانه

  
  .سياسي مشاركت افكار، رهبران رسانه، فردي،ميان ارتباطات: واژگان كليدي

________________________________________________________ 
    hadi.khaniki@gmail.com               گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي علمي هيئت عضو . 1

  mostafa.rahbar1@gmail.com    ارشد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي كارشناسي . 2
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  مسئله بيان
 گيريشكل و سياسي مسائل درباب بخشيآگاهي در صليا جريان دو هارسانه و فرديميان ارتباطات
 قدرت اگر. هستند سياسي مشاركت و كنش درنتيجه و سياسي هايارزش و نگرش اطالعات،
براساس  كه گفت بايد كنيم، مقايسه سياسي مسائل در هارسانه قدرت با را فرديميان ارتباطات

 و فرديميانشدن نقش ارتباطات به كمهاي ارتباطي و نيز تلقي عمومي باتوجه برخي نظريه
 اصلي منبع و انديافته بيشتري قدرت جمعي هايرسانه مدرن، جوامع در هاانسان شدناتميزه
 همين حال،درعين.  اند شده  عمومي افكار به دهيجهت و سياسي هايآگاهي و اطالعات كسب
 شوند؛ مي» فرديميان ارتباطات« انجري مغلوب مواقع از بسياري در قدرتمند ظاهربه ي ها رسانه
  :نويسد مي بارهدراين معاصر، محقق 1كاتز، اليهو كهچنان

خميني  ]امام[ايم. مشاهدات ما در جريان انقالب رو شدهغافلگيركننده روبه واقعيت با اكنون«
 ـ راديو سازمان دومين و سوم جهان تلويزيوني ـ راديو سازمان نيرومندتريننشان دادند كه 

 وفاداري تمام وجود با »ايران ملي تلويزيون ـ راديو سازمان« يعني ژاپن، ازپس آسيا، تلويزيوني
 دانشجويان، و بازاريان روحانيون، از مركب فردي،ميان ارتباطي شبكة يك دربرابر حاكم، رژيم به
  ).60: 1382 ي،فرقان( »افتاد كار از و شد فلج كاست، صوتي نوارهاي و  ها اعالميه از استفاده با

 شودنمي محدود  اسالمي انقالب تكوين دورة به ايران در فرديميان ارتباطات چشمگير تأثير
 رياست و مجلس انتخابات مختلف ي ها دوره گيريشكل فرايند در توان مي را آن دنبالة و

 انتخاباتي مبارزات در فقط فرديميان ارتباطات كه نيست معني بدان اين البته. ديد نيز جمهوري
 نمود كهازآنجايي اما است، مؤثر همواره سياست حوزة در ارتباط نوع اين بلكه دارد، مؤثر حضور
 و بررسي براي محققان معموالً است، انتخابات در بيشتر شهروندان سياسي كنش بارز و عيني

  .كنندمي  رصد را انتخاباتي مبارزات سياست، در فرديميان ارتباطات نقش سنجش
 در جمعي هايرسانه و فرديميان ارتباطات نقش ايمقايسه مطالعة دنبال به پژوهش اين
 مثابةبه هارسانه و  فردي ميان ارتباطات درواقع،. است سياسي مشاركت و سياسي رفتار
 وابسته متغير مثابةبه سياسي مشاركت در آنها نقش و است شده لحاظ پژوهش اصلي ي ها متغير
- ميان ارتباطات نقش: «است اين تحقيق اصلي سؤال بنابراين،. است گرفته قرار مطالعه تحت

  »چيست؟ شهروندان سياسي مشاركت روند در  ها رسانه و فردي
   

________________________________________________________ 
1. Elihu Katz                                    
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  نظري مباني
  .است ارتباطي هاينظريه و سياسي مشاركت ي ها نظريه شامل پژوهش اين نظري مباني

  سياسي مشاركت ي ها نظريه) 1
 ـ اجتماعي ي ها نظريه پژوهش اين در  اند، پرداخته سياسي مشاركت به كه يي ها نظريه ميان از

 مانند افراد، اقتصادي ـ اجتماعي موقعيت  ها، نظريه اين براساس.  اند شده انتخاب اقتصادي
 ميزان كنندةتعيين اجتماعي ارتباطات و گروه درآمد، و طبقه شغل، تحصيل، سن، جنسيت،
 ارتباطات و گروه همچون عواملي بر ما تأكيد البته است، سياسي هايفعاليت در آنان مشاركت
  :است ذيل شرح به دسته اين مهم  هاي نظريه از بعضي. است اجتماعي

  اجتماعي منزلت و طبقاتي و اقتصادي موقعيت .1,1
. دارد وجود مثبت رابطة سياسي مشاركت و اقتصادي ـ اجتماعي پايگاه بين  ها، نظريه اين برپاية
 در آنان مشاركت بر افراد اقتصادي ـ اجتماعي پايگاه اثر زمينة در خود مطالعة در 1ناي و وربا

 از اجتماعي ـ اقتصادي لحاظبه افراد هرچه كه رسيدند نتيجه اين به امريكا در سياست صحنة
  ).154: 1380 مسعودنيا،( است بيشتر هم آنان مشاركت ميزان باشند، برخوردار باالتري پايگاه
 اطالعات، به دسترسي ميزان خانواده، وضعيت سواد، ميزان مانند متغيرهايي اعتبار،اينهب
 مذهب، محيط، سياسي فرهنگ ثانويه، و اوليه ي ها گروه اجتماعي، ارتباطات زندگي، محل

 تأثير افراد سياسي مشاركت ميزان بر كه هستند عواملي ازجمله غيره، و قوميت تأهل، وضعيت
  .گذارند مي

 شامل كه هاموقعيت اين. است سياسي مشاركت در مؤثر عوامل از نيز افراد گروهي وقعيتم
 سازند مي را پايداري نسبتاً روابط شبكة شوند مي غيره و ايحرفه خانوادگي، دوستي، ي ها گروه
 ديدگاه، اين در. كنند مي بازي  مهمي نقش افراد سياسي رفتار و نگرش به دادنشكل در كه

 عبارت به. كنند مي زندگي آنها ميان در كه شوند مي تلقي هاييگروه پرداختة و ساخته اهانسان
 يا شوند نمي سياسي مشاركت صحنة وارد سياسي آگاهي  تأثير تحت صرفاً عادي مردم ديگر،
 كند، نمي مشخص را آنان سياسي رفتار زيان، و سود محاسبة و تعقل مانند فردگرايانه عوامل
 ديدگاه ميلتون، ها  نظر بنابر. ترندكنندهتعيين  غيررسمي هايگروه اجتماعي ابطرو شبكة بلكه

 كه  غيررسمي ي ها گروه و داند مي گروهي زندگي محصول را هامطلوب تعريف گروه بر مبتني
 حد تا هاتحليل اين در فرد. هستند هاگيريجهت كنندةتعيين فرآيند اين در آنهاست عضو فرد

 دربرابر خود اعضاي حفظ بيشتر گروه نقش تعريف، اين بنابر. شود مي تلقي گروه لمحصو زيادي
________________________________________________________ 

1. Verba & Nie 
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 افراد سياسي رفتارهاي و هانگرش كنندةتعيين 1»فكري رهبران. «است ايرسانه تبليغات
 واسطةبه افراد اساس،براين). 34: 1386 پناهي، از نقل به ،50: 1972 هاميلتون،( هستند

 دانش، و شوند مي پذيرجامعه آنها بطن در كه  ها گروه در عضويت و  فردي ميان پيوندهاي
 محافظت ها رسانه  پيام دربرابر كنند، مي كسب ها گروه اين از را خود قضاوت نحوة و ها ديدگاه

 كه دهندمي نشان نيز) 1982( گيلز و) 1979( هاكفلد. «)173: 1380 مهرداد،( شوند مي
. است افراد شبكة در فرديميان روابط اجتماعي تعامالت زا تابعي سياست در فردي مشاركت

مشاركت به را افراد كنند، مي مشاركت كه دوستاني داشتن كه كندمي روشن) 1992( كني
 گرايش و اندازه كه دهدمي نشان ديگر تحقيقات آنكه ضمن كند،مي مندعالقه بيشتر كردن

  ».كند بينيپيش ار انتخابات مشاركت تواندمي افراد شبكة سياسي
(Leighley ;  1990 Knoke, 1990a, 1990b; Lake and Huckfeldt 1998 Quoted 

from in Mcclurg, 2003: 452)» 
 است معتقد او. داند مي سياسي مشاركت بر مؤثر عوامل از يكي را گروهي فشار نيز ليپست

 وادار عضويت  غيررسمي يهاگروه فشارهاي تحت توانند مي دارند عضويت هاگروه در كه افرادي
كم به  ها فشار اين اثرگذاري ميزان. كنند خودداري مشاركت از يا شوند خاصي مشاركت به

  ).36: 1386 پناهي،( دارد بستگي گروهي روابط وكيف
 داوطلبانه هايانجمن در افراد عضويت به نيز ميلبراث و وربا و آلموند ليپست، هانتينگتون،

 فرد عضويت عنيي سازماني مجاري نتينگتون، ها  ازنظر). 185: 1384 زاده،مهدي(  اند كرده توجه
 را سياسي و اجتماعي فعاليت در مشاركت احتمال اجتماعي هايسازمان و هاگروه انواع در

 و آلموند). 207: 1389 همكاران، و  شمي ها  از نقل به ،60- 20: 1979 اسميث،( كند مي بيشتر
 دادنشكل در  مهمي نقش نيز گوناگون هايسازمان و هااتحاديه ،2»نفوذ هايگروه« معتقدند پاول
  ).26: 1375 پاول، و آلموند( دارند مردم سياسي رفتارهاي به

 درك مردم سياسي، ارتباط در فرديبين شبكة مطالعة در نظرصاحب پژوهشگران نظر بنابر
مك و سوتيرويچ( كنند مي شريحت و بررسي فرديبين ارتباط ازطريق را مسائل از خود اولية
 اين پژوهشگران، از دسته اين اعتقادبه). 119: 1382 استون، و يانگ از نقل به ،2001 لئود،

 مشاركت چراكه ؛)119: 1382 استون، و انگ(ي بخشد مي گسترش را سياسي مشاركت موضوع
 و شفه و مكلود. )157: 1380 مسعودنيا،( است سياست دربارة اطالعات دريافت نيازمند سياسي

________________________________________________________ 
1. Opinion leaders 
2. Interest Gruop 
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 ارتباطات: «كنند مي بيان و تأييد را سياسي مشاركت و  فردي ميان وگوهايگفت رابطة نيز موي
). 1982 چافي،» (كند مي تقويت را آنها كند، رقابت جمعي ارتباطات با اينكه جايبه  فردي ميان
 كند مي تر قوي را اعياجتم كنش بر رسانه كل تأثير فردي،ميان ارتباطات كنندةتقويت نقش اين

 و مكلود» (شود مي مشخص سياسي مشاركت ازطريق احتماالً تأثير اين). «1988 ماتز، و چافي(
  ).322: 1999 همكاران،

  
  سياسي شدناجتماعي .2,1

 معيناي جامعه در افراد آن، طريق از كه كرد تعريف فرايندي توان مي را سياسي شدناجتماعي
 هايپديده به هايشانواكنش و سياست از ادراكشان زيادي ازة اند  تا و شوندمي آشنا سياسي نظام با

 درقالب  غيررسمي هايگروه نقش تعريف، اين در). 102: 1383 راش،( شود مي تعيين سياسي
 و هاارزش ها،نگرش افراد). 35: 1386 پناهي،( شود مي ظاهر هم سياسي شدناجتماعي

-فرامي است  غيررسمي آنها در عضويتشان كه هاييگروه و خانواده از غالباً را سياسي هنجارهاي

اجتماعي عوامل از نيز جمعيارتباط وسائل و مدرسه دوستان، اولية هايگروه و خانواده و گيرند
). 35: 1386 پناهي، از نقل به ،164- 163: 1982 آمستوتز،( شوند مي محسوب سياسي شدن
 كنش فراغت، هايگروه و كار گروه هماالن، گروه واده،خان درون در كه است معتقد نيز راش

 منجر تجربه درنتيجه و تجربه ازپيش رفتار سازگاري به كه دارد وجود افراد ميان متقابلي
  ).111: 1383 راش،( شود مي
  

  ارتباطي ي ها نظريه) 2
 ايلهدو مرح جريان هاينظريه تحقيق اين در استفاده مورد ارتباطي هاينظريه ترين مهم

  .هستند  ها نوآوري اشاعة و آن جديد روايت ارتباطات،
  

  ارتباطات ايدومرحله جريان .1,2
 اندكرده ارائه 3گودت تسل ها  و 2برلسون برنارد و 1الزارسفلد پل كه ارتباطات ايدومرحله جريان
 كه جامعه از يي ها بخش به آنان از و افكار رهبران به  ها رسانه از اغلب افكار« كه كند مي بيان

________________________________________________________ 
1. Paul Lazarsfeld 
2. Bernard Berson 
3. Hazel Gouder 
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 را الزارسفلد كالسيك نظرية توان مي). 258: 1382( »شود مي منتقل هستند فعال كمتر
  .كرد بيان زير مدل درقالب

 جمعي ي ها رسانه با افكار رهبران روابط و فردي نفوذ جريان فردي، نفوذ اثر سه به نظريه، اين
  ).260- 259: 1387 كاتز،( پردازد مي
  

  رديف نفوذ اثر .1,1,2
 فردي ي ها تماس ظاهراً كه گرفتند نتيجه انتخاباتي ي ها پژوهش انجام با همكارانش و الزارسفلد

 اند بوده جمعي ي ها رسانه از مؤثرتر هم و مكررتر هم دهي،رأي تصميم بر تأثيرگذاري در
  ).258: 1382 همكاران، و الزارسفلد( 

 به و است اعتماد درخور و پذيرانعطاف غيرهدفمند، معموالً نفوذ اين محققان، اين نظر به
 همكاران، و الزارسفلد( شود مي منجر اوليه گروه اعضاي سياسي همگني براي فشار اعمال
 كه هاييتصميم و ترجيحات  تحكيم در بيشتر جمعي ي ها رسانه درمقابل و) 264- 260: 1382
 و مختلف ي ها رسانه كه شد فرض چنين حال،بااين. دارند كننده تقويت نقش شده اتخاذ قبالً
 قرار دو اين از يكي تأثير تحت خاص تصميم يك كه معنااينبه هستند، رقيب ذاتاً فردي، نفوذ
  ). 271- 270: 1387 كاتز،( گيرد مي

اي اصلي. فرضية دومرحله1شكل

جمعي رسانة  

  
 رهبران افكار

 افراد كمتر فعال
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  فردي نفوذ جريان. 2,1,2
 و زمينه هر در او، نظربه. است كرده تقسيم پيرو و رهبر دستة دو به را دهندگانرأي الزارسفلد

 رهبران افراد اين دهند، مي نشان عالقه موضوع آن به خاصي افراد عمومي، موضوع هر ربارةد
 و مندعالقه دهندگانيرأي افراد اين). 84: 1382 همكاران، و الزارسفلد( هستند  عمومي افكار
 آراي داشتند سعي حتي يا دادند مي ارائه سياسي ي ها توصيه كه بودند بيان قدرت داراي

 شوند مي افتي شغلي ي ها گروه تمام در  عمومي افكار رهبران اين. دهند تغيير را ديگر نشهروندا
  ).ز:  1382 همكاران، و الزارسفلد( نيستند ترسرشناس يا تر مرفه افرادي وجههيچبه و

 عامل سه اين است معتقد و كند مي مشخص پيروان از رهبران تمايز براي دليل سه كاتز
. 2) كيست فرد( خاص هايارزش بخشي شخصيت. 1: «است پيروان در رهبران نفوذ باعث

). شناسد مي را كسيچه( اجتماع در شخص استراتژيك جايگاه. 3 و) داند مي چيز چه( كفايت
 در را كسيچه و گروه درون در را كسيچه فرد اينكه به شود مي تقسيم نيز اجتماعي جايگاه
  ).273- 272 :1387 كاتز،» (شناسد مي آن از بيرون

  
   ها رسانه با افكار رهبران روابط. 3,1,2

 بيشتري تأثير  ها رسانه از افكار رهبران كه رسيدند نتيجه اين به همكارانش و الزارسفلد
 برعهده فردي روابط شبكة در را اساسي نقش  عمومي افكار رهبران: «آنان نظر به. گيرند مي

 منبع را  رسمي ي ها رسانه آنان اما اند،سياسي ي ها بحث درگير ديگران ازبيش آنها. دارند
  ).259: 1382 همكاران، و الزارسفلد» (دانند مي فردي روابط به نسبت مؤثرتري

 موضوع با متناسب ي ها رسانه درمعرض ديگران ازبيش افكار رهبران اينكه با كاتز، نظر به
 در اصلي عامل را فردي نفوذ ،رهبران كه شد مشخص بعدي مطالعات در دارند، قرار شانرهبري
 به فرد نفوذ ي ها زنجيره كه است آن معناي به موضوع اين.  اند كرده گزارش خود ي ها تصميم

 دارد وجود سطوح همة در  ها رسانه نفوذ هرچند است، پيرو و رهبر دوعضوي گروه از فراتر فرد
  ).275- 277: 1387 كاتز،(

 ضمن. شوند مشاهده ديگر افكار رهبران تأثير تحت خود افكار رهبران است بهتر بنابراين،
 آن فاقد ديگران و دارند افراد برخي كه شود دانسته صفتي تواند نمي افكار رهبري توانايي اينكه

  ).264- 263: 1387 كاتز،( هستند
  
  



  سياسي مشاركت در  فردي ميان ارتباطات نقش

11 
  

  ارتباطات ايدومرحله جريان دربارة جديد مطالعات. 2,2
 اجتماعي نفوذ ايدومرحله جريان كالسيك مدل هك  اند رسيده نتيجه اين به مختلف مطالعات

 انتخاباتي هايمبارزه هنگام جمعي هايرسانه و فرديميان ارتباطات ميان رابطة توضيح براي
  ). 1: 1981 اُكيف،( نيست كافي
-هاي دوستي در جامعه (سازوكار اولية ارتباط ميان)، شبكه1966اعتقاد المان و گاتمن (به

دهد سازماناجازه مي 1تر از آنچه الگوي جريان عمودي در شكل راتب افقيمفردي) بايد به
هاي خود مفهوم ) براي توضيح يافته1966دام (گام با اين بررسي، ترولدال و وندهي شود. هم

وگوهاي مكرر درميان خود رهبران ها، گفترا پيشنهاد دادند. برطبق اين يافته» اشتراك عقايد«
وگوها ميان آنها و پيروانشان دارد كه كمتر فعال هستند ت به ميزان اين گفترواج بيشتري نسب

  ).306: 1976(رابينسون، 
تر توان آن را با دو اصطالح مناسببسيار كلي است و مي "نظرها"گويد اصطالح راجرز مي«

 جايگزين كرد. اطالعات مبين رابطة بين رسانة جمعي و رهبران عقيده "نفوذ"و  "اطالعات"
دهد كه رهبران عقيده ازطريق آن اطالعات را براي نفوذ اي را نشان مياست و نفوذ رابطه

كنند. با وجود اينكه رسانة جمعي اطالعات را در دهي ميدرميان اقشار كمتر فعال سازمان
كند، اين رهبران زمان به رهبران عقيده و اقشار كمتر فعال منتقل ميهم "آگاهي"مرحلة 

-شود نفوذ خود را اعمال ميناميده مي "ابييارز"د كه در مرحلة بعدي كه مرحلة عقيده هستن

  ).306: 1976(رابينسون، » كنند
 نوع شش است كرده اصالح را ايدومرحله جريان فرضية خود پژوهش در كه رابينسون جان
. دهد رخ پيروان و افكار رهبران و جمعي ي ها رسانه بين است ممكن كه كندمي مطرح را ارتباط

طور مشخص، تنها با دو نوع (ارتباط اول و سوم) از شش نوع اي كالسيك، بهفرضية دومرحله
  شمرد به شرح ذيل است: ارتباط ذكرشده تناظر دارد، شش ارتباطي كه رابينسون برمي

. رهبران افكار به افراد 3. رسانة جمعي به افراد كمتر فعال، 2. رسانة جمعي به رهبران افكار، 1
بار در مطالعة رأي. رهبران افكار به رهبران افكار: به وجود چنين ارتباطي اولين4كمتر فعال، 

اشتراكبه«انجام دادند اشاره شد. اين افراد را  1954دهي كه برلسون و همكارانش در سال 
ه ديگر افراد . افراد كمتر فعال ب6. افراد كمتر فعال به رهبران افكار، 5،  اند ناميده 1»گذاران افكار

- 308: 1976دهد (رابينسون، گونه از افراد رخ ميطور قطع، مكالمه در بين اينكمتر فعال: به
309 .(  

________________________________________________________ 
1. Opinion sharing 
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 رابينسون مدل 2 شكل

 نظر كه كساني شامل( نظردهندگان: كرد شناسايي را متمايز گروه سه خود تحقيق در وا
 غيرفعالي افراد و كنندگان،دريافت فقط ،)كنند نمي دريافت نظري كه كساني و كنند مي دريافت

 و پردازدمي ارتباط شش اين از كيهر بررسي به و سپسا. كنند نمي مشاركت  ها بحث در كه
  :كند مي بيان خويش تحقيق در را آنها ي ها ويژگي
 انتخاباتي مبارزات طول در ):افكار كنندگانارائه( نظردهندگان با رسانهرابطه . 1

ي  ها رسانه به كنند، نمي مشاركت هابحث در كه افرادي يا نظر گيرندگان به نسبت اننظردهندگ
 بزرگ چندان رييتصو و صوتيي  ها رسانه تفاوت ولي دهند، مي نشان بيشتري توجه چاپي
  .نيست
 كمتر  كمي عقيده كنندگاندريافت: غيرفعال افراد يا نظر كنندگاندريافت با رسانهرابطه . 2

 ديگر در كنندگاندريافت اين، وجود با. كنند مي استفاده جمعي ي ها رسانه از غيرفعال افراد از
  .                                                    اندغيرفعال افراد از تر فعال سياسي ي ها فعاليت
 مانجا نفوذ براي تالشي كه شخصي اگر: نظر كنندگانِدريافت با نظردهندگانرابطه . 3
 رفتار در كه تغييري باشد، داشته تأثيرپذير شخص به نسبت سياست به بيشتري توجه دهد مي
  . بود خواهد بيشتر شود مي ايجاد تأثيرپذير فرد دهيرأي

 از كمتر بسيار نظردهندگان كه رسد مي نظر به: نظردهندگان با نظردهندگانرابطه . 4
دريافت هم هرچند[ باشند نفوذ براي تالش ديگران تأثير تحت دهند نمي نظر كه كساني

يجمع رسانه  

فعال غير  

يجمع رسانه  

 نظردهندگانارائه

 نظر كنندگاندريافت
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 هرچه. ] اند شده واقع نفوذ براي تالش ديگران مورد نظر كنندگانارائه هم و نظر كنندگان
  . بود خواهد مختلف منابع اطالعات درمعرض بيشتر باشد، تر فعال نظردهنده

دريافت بين هك ارتباطي نيز و نظردهندگان با نظر كنندگاندريافت ارتباط دربارة رابينسون
و بالعكس  غيرفعال با يكديگر و همچنين ارتباط دريافت كنندگان نظر با افراد نظر كنندگان
 هر نسبي ازة اند  ازلحاظ كه كند مي اظهار و دهد ارائه مناسبي تحليل است نتوانسته دارد جريان
 و نظر كنندگانافتدري بين تمايز اهميت آن، پيامدهاي و  فردي ميان رفتار رسانه، ازنظر و گروه
ميان ارتباطات ازطريق بيشتر كنندگاندريافت رسد مي نظر به. است محرز كامالً غيرفعال افراد
 ي ها رسانه ازطريق غيرفعال افراد كهدرحالي كنند، مي مشاركت سياسي ي ها فعاليت در فردي
  ).314: 1976 رابينسون،( ورزند مي مبادرت كار اين به جمعي

هاي انتخاباتي ها براي دريافت اخبار مربوط به مبارزهگيرد كه امريكاييتيجه مياو سرانجام ن
) را كه 1957كنند. رابينسون فقط قسمت دوم نظر كاتز (هاي جمعي تكيه ميبيشتر به رسانه

د كرد ييتأ» هاي جمعي داردنفوذ شخصي نقش بيشتر و مؤثرتري از رسانه«كند ادعا مي
هاي جمعي با و منابع رسانه فردي  زماني كه منابع ميان: «نويسد مي او. )315: 1976 رابينسون،(

هستند كه نفوذ  فردي  ا در تناقض با يكديگر هستند، اين منابع ميانيشوند يكديگر مقايسه مي
بايد تأكيد شود. در مطالعة حاضر تعداد بيشتري از رأي "زماني كه"بيشتري دارند، اما بر شرط 

فردي اند تا تالش براي نفوذ مياناند كه بيشتر تحت تأثير روزنامه بودهكردهدهندگان اظهار 
  ).316: 1976 رابينسون،(

  

   ها نوآوري اشاعة. 3,2
 نظام كي تمام در را آن گسترش نحوة و آن به دستيابي چگونگي و  ها نوآوري اشاعة نظريه اين

 جريان نظرية جاي تدريجبه ديميال 70 دهة اوايل از نظريه اين. كند مي بررسي اجتماعي
 بر اطالعات، انتقال چگونگي دربارة بحث جايبه اشاعه، نظرية. گرفت را ارتباطات ايدومرحله
  ).178: 1380 مهرداد،( كند مي تأكيد نوآوري طرد يا پذيرش نهايي مرحلة

 كنند، مي تعديل آيد مي دست به  ها رسانه از كه را اطالعاتي افكار رهبران نظريه، اين طبق
 ي ها رسانه ازطريق كه را چيزهايي افكار رهبران ترتيب بدين و پردازند مي آن  تفسير و تعبير به

 انتقال آنها به شوند مي ناميده پيروان كه معمولي افراد فهم مطابق كنند مي دريافت جمعي
  ).172: 1369 شوميكر، و راجرز( دهند مي
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 دانش و آگاهي وجودآمدنبه در اساساً جمعي اطارتب هايشبكه معتقدند شوميكر و راجرز
 عقيده و نظر تغيير يعني ترغيب  مرحلة در شخصي ارتباط ي ها شبكه كهدرحالي دارند، نقش

  ).222: 1369 شوميكر، و راجرز( نبود انتشار ايدومرحله الگوي در مفهوم اين. مؤثرند
  

  تحقيق نظري چارچوب
 تدوين ايگونهبه تحقيق نظري چارچوب بايد است، مشخص تحقيق موضوع از كه طورهمان
 ترتيب، اينبه. كرد تبيين را سياسي مشاركت و  فردي ميان ارتباطات رابطة بتوان آن با كه شود
 با شد سعي اما گرفت، قرار مبنا ايدومرحله جريان نظرية فردي ميان ارتباطات تبيين براي

  .شود برطرف آن ي ها كاستي كاتز و نسونرابي و شوميكر و راجرز نظرهاي از استفاده
 يكديگر از دارند متفاوتي ارتباطي رفتار كه گروه سه رابينسون، همچون مطالعه، اين در
 ارتباط نوع شش و غيرفعال، افراد و نظر كنندگاندريافت نظر، دهندگانارائه: شوند مي متمايز

 به رسانه. 1: گيرد مي رارق سنجش هدف است برقرار  ها رسانه و دسته سه اين بين كه
دريافت به نظردهندگان. 3 غيرفعال، افراد يا نظر كنندگاندريافت به رسانه. 2 نظردهندگان،

. 6 نظردهندگان، به نظر كنندگاندريافت. 5 نظردهندگان، به نظردهندگان. 4 نظر، كنندگانِ
  ).غيرفعال افراد يا( نظر كنندگان دريافت به) غيرفعال افراد يا( نظر كنندگاندريافت
 نقش به كه شد گرفته بهره هايينظريه از سياسي مشاركت تحليل براي پژوهش اين در

 فردي ميان ارتباطات تأثير بر نظريات اين چراكه اند؛پرداخته سياسي مشاركت در گروهي موقعيت
  تأثير تحت صرفاً عادي مردم كه كنندمي اشاره و  اند كرده تأكيد سياسي مشاركت در  ها گروه و 

 هايگروه اجتماعي روابط شبكة بلكه شوند، نمي سياسي مشاركت صحنة وارد سياسي آگاهي
بين ارتباط ازطريق مسائل از را خود اولية درك مردم چراكه هستند؛ تركنندهتعيين  غيررسمي

  .بخشد مي گسترش را سياسي مشاركت موضوع اين و كنند مي تشريح و بررسي فردي
  

  پژوهش ي ها فرضيه
 رابطة ياسيس مشاركت و  ياسيس رفتار در يفرد انيم ارتباطات  نيب رسد يم نظر به) الف

 .دارد وجود يمعنادار

 رابطة رسانه از استفاده و   ياسيس رفتار در يفرد انيم ارتباطات نيب رسد يم نظر به) ب
  .دارد وجود يمعنادار
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  تحقيق روش
 مصاحبة( نامهپرسش تكنيك و پيمايش روش از  ها داده آوريجمع براي پژوهش اين در

 20 باالي باسواد افراد كلية شامل حاضر پژوهش آماري جمعيت. است شده استفاده) حضوري
 از پرتردد ميدان 44 در  ها نامهپرسش. است 1390 سال در تهران گانة22 مناطق در ساكن سال

  .است شده تكميل و توزيع نهم لسمج انتخابات از بعد هفتة در تهران شهر گانة22 مناطق
 اگر اينكه به توجه با اما شد، تعيين نفر 384 كوكران فرمول از استفاده با ابتدا نمونه حجم

 باشد، ساده تصادفي گيرينمونه در نمونه حجم برابر دقيقاً پيچيده گيرينمونه در نمونه حجم
 اين قراردادي طوربه كه شود، مي بيشتر پيچيده نمونة در نظر مورد صفت واريانس خطا، علتبه

 از ضريبي بايد پيچيده گيرينمونه طرح هر در نمونه حجم رو،ازاين نامند، مي 1طرح اثر را نسبت
 براي پيشنهادي گيرينمونه براي ضريب اين. باشد تصادفي گيرينمونه طرح در نمونه تعداد
 بنابراين،). 140: 1390 غياثوند،( است شده برآورد 2 تا 1,5 به نزديك تجربي صورتبه تهران

 اطمينان با بتوان تا يابد مي افزايش 840 به 384 از نمونه نهايي حجم ضريب اين احتساب با
  .پرداخت نتايج آماري تعميم به بهتري
  

  سياسي مشاركت سازيمفهوم
 صورتبه كه جامعه اعضاي داوطلبانة فعاليت از است عبارت تحقيق اين در سياسي مشاركت

 هر در  عمومي ادارة و  عمومي گذاريسياست و رهبران انتخاب بر غيرمستقيم يا ستقيمم
 سياسي مشاركت. شود مي انجام تأثير اين هدف به يا گذارد مي تأثير حكومت از سطحي

  :شد بررسي ذيل ي ها مؤلفه براساس تحقيق اين در شهروندان
  

  آنها وزن و ضرايب دامنه، و سياسي مشاركت سطوح
 سطح  سياسي مشاركت نوع  سطح

 گيريازهاند
دامنه
 حداكثر  وزن  ضريب تغيير

  امتياز
  4  1  1,33 3تا0 ايفاصله دادنراي  1
  8  2  1 4تا0 ترتيبي سياستبهمنديعالقه  2
  12  3  1 4تا0 ترتيبي سياسياخبارپيگيري  3
  16  4  1 4تا0 ترتيبي سياسيموضوعاتدربارهوگوگفت  4
وجلساتدرتمشارك  5

  20  5  1  4 تا 0  ترتيبي سياسييهاسخنراني
  

________________________________________________________ 
1. Design Effect 
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 از( هميشه تقريباً معموالً، اوقات، گاهي ندرت،به هرگز، تقريباً طيف از استفاده با 5 تا 2 سطوح
 ،86 هايسال انتخابات در ندادنرأي يا دادنرأي نيز يك سطح و شد سنجيده) نمره 4 تا صفر
  .است سنجيده را 90 و 88

 كيهر كه شد مشخص و محاسبه  ها گويه دويدوبه همبستگي شاخص، اعتبار سنجش ايبر
 با سپس دارند؛ معناداري وابستگي متغير سه با كمدست سياسي مشاركت گانةپنج ي ها معرف از

 و مثبت هايشانمعرف يكايك با شدهساخته شاخص همبستگي كه شد روشن آماري ي ها آزمون
  .است 828/0 نيز كرونباخ آلفاي ضريب اينكه ضمن هستند، ادارمعن هزارميك سطح در

  
  سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات  سازيمفهوم

ند انتقال و تبادل پيام در بستر يعبارت است از فرا فردي  تعريف اين تحقيق از ارتباطات ميان
ر در اين فراگرد منجر تعامل بين دو يا چند نفر كه به ايجاد معنايي مشترك در ذهن افراد حاض

  شود و داراي بازخورد و تأثيرپذيري باال باشد.
)، ارتباطات 1382گيري از تحقيقات الزارسفلد و همكارانش (با توجه به تعريف نظري و بهره

سنجيم.  است مي فردي  را با مفهوم مشورت كه نوعي از انواع ارتباطات ميان فردي  ميان
دادن به ديگران در نظر گرفته بودند كه بري افكار را مشورتالزارسفلد و همكارانش مالك ره

اين فن مقايسة ميان رهبران و «گفتة كاتز: رسد اين راه با مشكالتي همراه است. به به نظر مي
طور عام مقدور كند، بلكه تنها مقايسة ميان رهبران و غيررهبران را به پيروانشان را ميسر نمي

كه  شوند: مردمي بندي آماري تشكيل ميتنها از دو گروه  ها ادهسازد. به عبارت ديگر، د مي
). براي 259- 258: 1387(كاتز، »  اند كه اين نكته را نگفتهپيشنهاددهنده هستند و آنان  اند گفته

كردن دو بعد در نظر گرفته شده است: اول، رفع اين مشكل، در اين تحقيق براي مشورت
 يدادن به ديگران درپاز افراد ديگر و دوم، مشورت نظرخواهي در زمينة مسائل سياسي

شوند، ضمن اينكه اين كار در سه گروه  درخواست آنان. با اين كار رهبران و پيروان مشخص مي
شدن مباحث فقط گروه خانواده در علت پراكندهخانواده و دوستان و همكاران انجام شد، اما به

  هاي دوبعدي سنجيده شده است.متغير
 و زياد متوسط، كم، كم،خيلي هيچ، طيف در را مزبور بعد دو از كيهر جواب ويانپاسخگ

مشورت از دادنمشورت( دوم بعد و اول بعد تفاضل از ادامه، در. كردند مشخص زيادخيلي
 در آخر دستة. شدند مشخص وگوييگفت و رهبر، پيرو، منفعل، فردگرا، دستة پنج) گرفتن

 نشان زير جدول در آنها هاي ويژگي.  اند گرفته نام عقيده گذارانكاشترابه رابينسون مطالعات
  .است شده داده
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  سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات انواع
  تعريف انواع  مفهوم

 نوع
 ارتباطات

 فرديميان
 رفتار در

 سياسي

 فردگرا
 خود ي ها گروه با مشورتي هيج يعني كنند نمي برقرار ارتباطي هيچ كه هستند كساني
  .كنند نمي مشورتي هيچ ايشان با نيز آنان ي ها گروه و كنند نمي

  منفعل

 كه ارتباطيو شود نمي تلقي مهمچندانآنهابرايفرديميانارتباطكهكساني
 اشتراك و مشكالت حل توانايي ارتباط اين و است، ضعيف سطح در كنند مي برقرار
 و كنند، مي مشورت خود ي ها گروه با كم خيلي يا كم دسته اين. ندارد را مسائل

  .كنند مي مشورت كم خيلي يا كم آنان با نيز  ها گروه همچنين
  پيرو
  

 قرار  ها گروه مشورت طرف كمتر اما كنند مي مشورت خود ي ها گروه با كه كساني
  .كند پيروي و تبعيت خود ي ها گروه از سياسي مسائل زمينه در دسته اين گيرند، مي

  رهبر
 رجوع آنان به ديگران و گيرند ميقرارخوديهاگروهمشورتطرفكهديافرا
 رهبري نوعي به اينان واقع در. كنند مي مشورت  ها گروه با كمتر خود ولي كنند مي

  .دارند عهده به سياسي مسائل زمينه در را خود گروه

گفت
  وگويي

 همچنين و كنند مي شورتم خود يهاگروهبازيادخيلييازيادمقداربهدستهاين
 با دسته اين افراد. كنند مي مشورت ميزان همين به ايشان با نيز آنان ي ها گروه

 ، اند شده وگوگفت عرصه وارد و رفته تر فرا هم ارتباط مرحله از قوي ارتباط برقراري
گفت در افراد و) 171- 172: 1387 خانيكي،( است ارتباط از فراتر گووگفت چراكه
 يا يشه اند  كوشند نمي ضرورتاً طرفين و هستند ايتازه فهم و درك خلق دنبال هب وگو

 كساني اصلي تالش و سعي بلكه بگذارند اشتراك به ديگران با را خود قبلي اطالعات
  .كنند خلق يكديگر مشاركت با را چيزي كه است اين دارند شركت وگوگفت در كه

  

  پژوهش ي ها يافته
  پاسخگويان سيماي

 34,4 و متأهل درصد 58,2 و اندشده تقسيم مرد و زن بين مساوي صورتبه تقريباً اسخگويانپ
 مدرك دارندگان تحصيالت، لحاظبه. است سال 38 آنها سني ميانگين همچنين. مجردند درصد

. دارند قرار درصد 29 با ديپلم دارندگان آنها از بعد و رتبه باالترين در درصد 32 با ليسانس
. هستند ديپلم باالي درصد 54,3 و زيرديپلم تحصيالت داراي جامعه از درصد 16,6 مجموعاً

 كه بودند شاغل درصد 54 بررسي تحت نمونة در. اندبوده تحقيق نمونة از خارج هاسوادبي البته
 شهروندان هزينة ميانگين. هستند شاغل زنان درصد 36 درمقابل و شاغل مردان درصد 72

 طبقة جزء جامعه از درصد 36,4 و است تومان ميليونيك ازبيش تحقيق ناي براساس تهراني
 15,2 و دارند جاي پايينخيلي و پايين طبقة در ترتيببه درصد 10,6 و 29,5. هستند متوسط

  .دارند قرار باالخيلي و باال طبقة در نيز درصد 3,2 و
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  ايرسانه مصرف
 پرنفوذترين درصد 72 با تلويزيون جمعي، ي ها هرسان از استفاده ازنظر داد نشان تحقيق نتايج
 54,9( ماهواره ،)درصد 61,7( مجله و روزنامه ترتيب به آن از بعد و شود مي محسوب رسانه
 فيلترشده ي ها سايت آخر در و) درصد 14,1 مجاز هايسايت  و) درصد 36,9( راديو ،)درصد

 روزنامه آن از بعد و ماهواره تلويزيون، زا بعد استفاده مدت ازنظر. داشتند قرار) درصد 12,5(
. كردندنمي استفاده ايرسانه هيچ از جامعه از درصد 6,2 درمجموع همچنين. گرفت مي قرار

 13,7 و پايين و پايينخيلي سطح در ترتيب به ايرسانه مصرف ازلحاظ درصد 36,4 و 31,2
. گرفتند قرار باالخيلي و باال دةر در ترتيب به نيز درصد 2,0 و 10,5 و متوسط سطح در درصد

 از استفاده با پاسخگويان از توجهي درخور درصد ماهواره ممنوعيت به توجه با رسد مي نظر به
  . اند نكرده آن به اي اشاره ماهواره

  
     سياسي رفتار در فردي ميان ارتباطات

 خانواده، گروه سه در هك بود» سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات« تحقيق متغير ترين مبنايي
 را فراواني بيشترين گروه سه هر در» فردگرا« دستة. است شده سنجيده همكاران و دوستان
 درصد 35,2 و دوستان در درصد 26,8 به خانواده در درصد 26,9 از آن مقدار البته. است داشته

 نسبت به كار يطمح در افراد كه باشد آن از متأثر تواند مي نتيجه اين. رسد مي همكاران در
 از ايپاره آنكه ويژهبه شوند،مي سياسي وگوهايگفت وارد كمتر دوستان جمع و خانواده محيط
 در افراد كه است طبيعي بنابراين،. ندارد وجود همكار عنوان به كسي و هستند فردي مشاغل

 كه دارند رارق »رهبران« دستة فردگرا از بعد. باشند متمايل فردگرايي سمت به بيشتر همكاران
 پيرو مقابل نقطة در است، درصد 19,4 و 18,7 و 21 ترتيب به همكاران و دوستان و خانواده در
 همكاران در درصد 10,7 سرانجام و دوستان در درصد 14,7 به خانواده در درصد 19,2 از

به دوستان سپس و خانواده نخست مزبور گروه سه ميان در حساب، اين با است؛ يافته كاهش
  .كنند تبعيت همكاران از كه دارند تمايل كمتر افراد و هستند مطرح مرجع گروه منزلة
 در و درصد 11 خانواده در و ندارد وجود هاگروه ميان چشمگيري نوسان» منفعل« دستة در

 كه است» وگوييگفت« دستة آخر دستة. است درصد 11,6 همكاران در و درصد 13,6 دوستان
 و درصد 16,2 دوستان در و درصد 21,9 خانواده در دسته اين. ست ها گروه در زياد نوسان فاقد
  .است درصد 23,1 همكاران در
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  ها ميان فردي در رفتار سياسي گروه. ارتباطات 1 جدول
  نوع ارتباطات
 ميان فردي

  همكاران دوستان خانواده
 ستوني درصد ستونيدرصد ستونيدرصد

 35,2 26,8 26,9  فردگرا
 11,6 13,6 11,0  منفعل
 10,7 14,7 19,2  پيرو
 19,4 18,7 21,0 رهبر

 23,1 16,2 21,9  وگوييگفت
 1,0 1,3 0,1  پاسخبي

 100 100 100  جمع
  

  مشاركت سياسي
است؛ يعني  60از  22طبق نتايج اين پژوهش ميانگين مشاركت سياسي شهروندان تهراني 

پايين و پايين هستند و درصد خيلي 33,2و  26,5توان آن را پايين ارزيابي كرد، ضمن اينكه  مي
در ردة مشاركت سياسي باال و  5,3و  10,4و فقط   اند مشاركت سياسي متوسطي داشته 24,7
) 86باال قرار دارند. ميزان مشاركت شهروندان تهراني نيز در انتخابات مجلس هشتم (سال خيلي
درصد و در انتخابات مجلس نهم  77,9، 88درصد، در انتخابات رياست جمهوري سال  43,6
 10حدود  88و  86رصد به دست آمد. نتايج تحقيق دربارة انتخابات سال د 27,9) 90(سال

  درصد بيشتر از آمار رسمي وزارت كشور است.
  

  90 انتخابات در نكردن يا كردنمشاركت در گذار تأثير منبع
 منابع از يككدام كه كنند مشخص بود شده خواسته پاسخگويان از متغير اين سنجش براي

 نكردنمشاركت يا كردنمشاركت براي آنها تصميم در) فرديميان رتباطاتا و رسانه( ارتباطي
 تصميمشان كه اندكرده اعالم درصد 19,2 كه داد نشان نتايج. است بوده مؤثر انتخابات در

 12,5 اند،بوده هارسانه از متأثر درصد 18,5 درمقابل و است بوده فرديميان ارتباطات از متأثر
 هيچ كه اندكرده اعالم 49,8 آخر در و اندداشته منبع دو هر به كسانيي وابستگي نيز درصد
  .است نداشته تأثير آنان بر منبعي
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  90 سال انتخابات كانديداهاي ةدربار آگاهي كسب منبع
 سال انتخابات كانديداهاي دربارة آگاهي كسب براي پاسخگويان از درصد 17,4 تحقيق، نتايج طبق
 9,9 و اندبوده وابسته رسانه به درصد 14,8 كهدرحالي اند،بوده فرديميان ارتباطات به متكي 90

 از كه اندكرده اعالم درصد 58 سرانجام،. اندداشته منبع دو هر به كسانيي وابستگي نيز درصد
  .اندنكرده استفاده 90 سال كانديداهاي دربارة اخبار كسب براي منبعي هيچ

    
  90 انتخابات  كانديداهاي انتخاب در گذار تأثير منبع

 بوده فرديميان ارتباطات از متأثر تصميمشان اندكرده اعالم درصد 7,7 كه داد نشان نتايج
 دو هر به كسانيي وابستگي نيز درصد 6,2 اند،بوده هارسانه از متأثر درصد 7,5 درمقابل و است
 ضمن است، نداشته تأثير نآنا بر منبعي هيچ كه اندكرده اعالم درصد 5,8 و اندداشته منبع
  .بودند نكرده مشاركت انتخابات اين در اساساً درصد 72,7 آنكه

  
  سياسي مشاركت  و  فردي ميان ارتباطات بين رابطة

 رفتار در فرديميان ارتباطات« انواع از برخي در وابسته متغير منزلةبه سياسي مشاركت
 مشاركت بيشترين رهبر و وگوييگفت رتيبت به خانواده گروه در. دارد تفاوت الگويي »سياسي
 ةدست بين.  اند داشته را سياسي مشاركت ترين پايين ترتيب به پيرو و منفعل فردگرا، و سياسي

رهبر،  ي ها منفعل و دسته ةدست ينب نيزو  وگويي،رهبر و گفت يرو،پ ،منفعل ي ها فردگرا و دسته
 سياسيمشاركت  لحاظاز وگوييرهبر و گفت ي ها و دسته يروپ ةدست ينب يزو ن وگويي،گفت و
  وجود دارد. يمعنادار فاوتت

  سياسي مشاركت  و  فردي ميان ارتباطات بين رابطة. 2 جدول
 وضعيت ارتباطات

 ميان فردي
  خانواده هايدسته ياسيمشاركت س ميانگين  فراواني

 14,0613 230  گرا فرد
 19,6657 91  منفعل
 22,3339 160  پيرو
 26,6915 176  رهبر

 28,0275 182  وگوييگفت
  21,9730 834  مجموع

  
   



  سياسي مشاركت در  فردي ميان ارتباطات نقش

21 
  

  سياسي مشاركت  و  فردي ميان ارتباطات بين رابطة. آزمون 3 جدول
B

O
N

FE
R

R
O

N
I

 
 (I) ارتباطات  وضعيت

  فردي يانم
(J)  ارتباطات  وضعيت

  فردي يانم
 تفاوت

 يانگينم

 سطح
  ناداريمع

 فردگرا

 0,006 - 5,60443*  منفعل
 0,000- 8,27265* پيرو
 0,000-12,63019* رهبر

 0,000-13,96433* گفتگويي

 منفعل
 0,000- 7,02576* رهبر

 0,000- 8,36990* وگوييگفت

  پيرو
 

 0,024- 4,35754* رهبر
 0,000-5,69168* وگوييگفت

  
 آگاهي و اطالعات كسب منابع و   سياسي رفتار در فردي ميان ارتباطات بين رابطة

  كانديداها دربارة
 ارتباطات و 90 سال انتخابات كانديداهاي دربارة آگاهي و اطالعات منبع بين نتايج، طبق

. كساني كه در منبع اطالعاتي و آگاهيدارد وجود معناداري رابطة  سياسي رفتار در فردي يانم
وگويي و سپس به وابسته بودند، در خانواده بيشتر به دستة گفت فردي  بخشي به ارتباطات ميان

درصد). در نقطة مقابل، وابستگان به رسانه  21,9و  37,7ترتيب  دستة پيرو گرايش دارند (به
اي كه هيچ وابستگي به رسانه و ارتباطات مياندرصد) و دسته 25گرايش دارند (يشتر به رهبر ب

  درصد). 35,8فردي ندارد بيشتر در بين فردگراها هستند (
درصد از  19م كه يشويمتوجه م 2جدول شماره جايي سطر و ستون گر، با جابهياز طرف د

درصد از رهبران به اين منبع وابسته 17كه فردي وابسته هستند، درحاليپيروان به ارتباط ميان
 15,5دربرابر  17,6از پيروان است (هاي جمعي بيش اند، اما درمقابل وابستگي رهبران به رسانه

  درصد).
كدام از منابع درصد افرادي كه فردگرا هستند به هيچ 77ن انتخابات يضمن آنكه در ا

 43,5وگويي با ضمن آنكه دستة گفت فردي) وابسته نبودند،ارتباطي (رسانه و ارتباطات ميان
اند. سرانجام اند كه به هيچ منبع ارتباطي وابسته نبودهها اعالم كردهدرصد كمتر از بقية گروه

درصد از جامعة آماري اعالم كرده بودند كه در  58بايد گفت كه به طور ميانگين حدود 
ها؛ اند نه از رسانهستفاده كردهفردي ابراي كسب خبر نه از ارتباطات ميان 90انتخابات سال 

 در درصدي 27 مشاركت به توجه با درصد اين. كردند نمي دنبال را انتخابات اخبار اساساً يعني
    .است منطقي 90 سال انتخابات
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  سياسي گيريتصميم منابع و   سياسي رفتار فردي ميان ارتباطات بين رابطة
  گيري سياسي پرداخته شد:بررسي منابع تصميم با استفاده از دو متغير در اين انتخابات به

آماري  ي ها : آزمونمتغير منبع تأثيرگذار در مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات الف)
نشان دادند كه بين منبع تأثيرگذار در مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات و ارتباطات 

در  فردي  ستگان به ارتباطات ميانفردي در رفتار سياسي رابطة معناداري وجود دارد. واب ميان
درصد). در نقطة  23,6و  28وگويي و سپس پيرو گرايش دارند (به ترتيب با خانواده بيشتر به گفت

درصد).  23,7و رهبر گرايش دارند (هر دو  ييوگومقابل، وابستگان به رسانه نيز بيشتر به گفت
  بيشتر به فردگرا گرايش دارند. درصد 35,1ضمن اينكه كساني كه هيچ وابستگي ندارند با 

وابسته  فردي  از رهبران به ارتباط ميانشويم كه پيروان بيشمتوجه مي منظري ديگرز ا
درصد). اين درحالي است كه اين دو دسته در وابستگي به رسانه  19,3دربرابر  23,6هستند (

  درصد). 19,9و  21,1تقريباً برابرند (
اند كه هيچ وابستگي به اين درصد پاسخگويان اظهار كرده 50حدود  البته گفتني است كه

درصد بيشترين  50درصد و رهبران با حدود  67با   ها كه فردگرا  اند نداشته 90دو منبع در سال 
. علت باالبودن عدم وابستگي، عدم مشاركت باال در انتخابات  اند درصد را به خود اختصاص داده

  است. 90سال 
 در مشاركت ميزان بودنپايين به توجه با :كانديداها انتخاب در تأثيرگذار منبع متغير ب)

 اين طبقات و سياسي رفتار در فردي ميان ارتباطات انواع  ميان معناداري رابطة هيچ انتخابات
  .ندارد وجود   متغير

  

 سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات و ايرسانه مصرف بين رابطة
 بيشترين كه دهدمي نشان ايرسانه مصرف متغير دربارة تحقيق نتايج: ايرسانهمصرف 

 دستة ترتيب به را هارسانه از استفاده كمترين و رهبر و وگوييدستة گفت را  ها رسانه از استفاده
رهبر و  يرو،پ منفعل، هايفردگرا و دسته ةدست بين آنكه ضمن دارند، منفعل و پيرو فردگرا،
ازلحاظ  ييگوو و گفت يروپ ةدست ينب يزو ن ييگوو و گفت منفعل ةدست ينب نيز و ييگوو گفت
هر شش رسانه با  ةتر، رابطبراي بررسي دقيق وجود دارد. يتفاوت معنادار ايرسانه رفمص

  آيد.فردي در رفتار سياسي نيز سنجيده شد كه در ذيل ميارتباطات ميان
گويي و گفتدستة فاده از تلويزيون مربوط به ن استي: نتايج نشان داد كه بيشتر. تلويزيون1

گويي و هاي رهبر و گفت فردگرا و دسته ةبين دست .است و كمترين متعلق به فردگرا و پيرو است
گويي و پيرو و گفت ةازلحاظ مصرف تلويزيون تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين بين دستنيز 

 نيز تفاوت معناداري وجود دارد.
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استفاده از روزنامه و مجله نشان داد كه  ةهش درباروهاي اين پژ دادهه: روزنامه و مجل .2
ترتيب بيشترين و كمترين  فردگرا و پيرو به يها گويي، رهبر و منفعل و دستهو گفتهاي  دسته

هاي منفعل، رهبر و  فردگرا و دسته ةاستفاده را از روزنامه و مجله دارند، ضمن اينكه بين دست
پيرو و  ةصرف روزنامه و مجله تفاوت معناداري وجود دارد. بين دستگويي ازلحاظ مو گفت
  تفاوت معناداري وجود دارد. نيز گويي و هاي رهبر و گفت دسته

بين اين است كه بيشترين استفاده ماستفاده از اين رسانه نتايج تحقيق  ةدربار ماهواره: .3
فردگراست، ضمن دستة بوط به و كمترين استفاده مر ييگوو پيرو و گفتهاي  دستهمربوط به 

   .پيرو ازلحاظ استفاده از ماهواره تفاوت معناداري وجود دارد  ةفردگرا و دست ةاينكه بين دست
بيشترين  ؛ها متفاوت است استفاده از اين رسانه نيز در بين برخي دستههاي مجاز:  سايت .4

ق به فردگرا و پيرو است، گويي دارد و كمترين استفاده متعلو رهبر و گفتدستة استفاده را 
هاي مجاز  هاي فردگرا و پيرو ازلحاظ استفاده از سايت رهبر و دسته ةضمن اينكه بين دست

  تفاوت معناداري وجود دارد. 
گويي و رهبر بيشترين و فردگرا و پيرو كمترين استفاده و گفت ةدست هاي فيلترشده:سايت .5

گويي ازلحاظ استفاده از و هاي رهبر و گفت دسته فردگرا و ةرا از اين رسانه دارند و بين دست
   .تفاوت معناداري وجود دارد شدههاي فيلترسايت

گويي و پيرو دارند و كمترين استفاده و گفت ةبيشترين استفاده را از اين رسانه دستراديو:  .6
ويي گو هاي پيرو و گفت فردگرا و دسته ةمتعلق به فردگرا و منفعل است، ضمن آنكه بين دست

   .ازلحاظ استفاده از راديوهاي داخلي و خارجي تفاوت معناداري وجود دارد
  

  گيري بندي و نتيجه جمع
توان فقط به دو بخش رهبران و پيروان تقسيم  جامعه را نمي ،ايجريان دومرحله ةبرخالف نظري

سيم شده گويي تقو و گفت فردگرا، منفعل، پيرو، رهبر ةدر اين پژوهش جامعه به پنج دست .كرد
اين  .متفاوتي دارند رساني اطالع منابع  واي و مصرف رسانه است كه هريك مشاركت سياسي

  ها به شرح ذيل هستنددسته
ازلحاظ  .مسائل سياسي با افراد پيرامون خود ندارد ة: هيچ ارتباطي در زمينفردگرا .١

  شود. ميترين دسته محسوب  ضعيفنيز هاي جمعي و مشاركت سياسي  استفاده از رسانه
اي و  كند، ازلحاظ مصرف رسانه : ارتباط ضعيفي با افراد پيرامون خود برقرار ميمنفعل .٢

  تر است. گويي ضعيفو از رهبر و گفتنيز مشاركت سياسي 
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تواند ضعيف يا قوي  اين ارتباط مي .كند سطحي با رهبران برقرار مي: ارتباط غيرهمپيرو .٣
رهبران نيستند بلكه در بسياري از موارد  هاينظر ةكنند اما پيروان هميشه فقط دريافت ،باشد

از آنكه نظر ارائه دهند،  ند، اما بيشهستنظر نيز  ةدهند نظرند، ارائه ةكنند كه دريافت حال درعين
تر از  سطح منفعالن و ضعيف پيروان ازلحاظ استفاده از رسانه تقريباً هم .كنند دريافت مي رنظ

طور  هكه ازلحاظ مشاركت سياسي ب درحالي ؛نادار نيستاما اين تفاوت مع ،رهبران هستند
  تر از رهبران قرار دارند.معناداري پايين

تواند ضعيف يا قوي  اين ارتباط مي .كند سطحي با پيروان برقرار مي : ارتباط غيرهمرهبر .۴
اما در برخي موارد رهبران  ،جهت اين جريان ارتباطي معموالً از رهبران به پيروان است .باشد

ها كمي ند. ازلحاظ استفاده از رسانههستكننده نيز  تري دريافتبا شدت ضعيف ،نظر ةارائ درعين
طور معناداري نسبت  هها هستند. اين دسته ب ر دستهگيدتر از  ها و قوي گوييو تر از گفت ضعيف
ت كند. ازلحاظ مشاركهاي مجاز بيشتر استفاده ميپيرو از روزنامه و مجله و سايت ةبه دست

 ن است. ارگيدتر از طور معناداري قوي هگويي و بو تر از گفتسياسي نيز قدري ضعيف

مصرف  .ندكن سطحي با افراد پيرامون خود برقرار مي : ارتباط قوي و همگوييو گفت .۵
طور معناداري بيشتر از  هكمي بيشتر از رهبر و بنيز اي و مشاركت سياسي اين دسته رسانه
  است. ي ديگرهادسته

  شود: نابراين مدل زير ارائه ميب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گ: گفتگويي      ر: رهبر      پ: پيرو        م: منفعل             ف: فردگرا
  فردي در رفتار سياسي مدل ارتباطات ميان 1-5شكل 

فف

رر ر

پ پ پ پ

گ گ م گ

جمعيرسانه  
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اما  ،بين افراد كمترفعال جامعه فرض كرده بودرا )  رابينسون در تحقيقاتش وجود جرياني 1
در پژوهش حاضر اين جريان بررسي و مشخص شد كه بين افراد  .ن را تبيين كندنتوانست آ

افرادي كه  .مسائل سياسي جريان اطالعات (يا نفوذ) ضعيفي وجود دارد ةكمترفعال جامعه دربار
  اين جريان بين آنها جاري است منفعل ناميده شدند.

 تري قوي آگاهي و العاتاط منبع  فردي، ميان ارتباطاتدر اين پژوهش مشخص شد كه  )2
وابستگي به ارتباطات  ،به عبارت ديگر .بوده است 90سال  انتخابات در  ها رسانه به نسبت
درصد)، ضمن  14,8دربرابر  17,4( هاسترساني بيشتر از وابستگي به رسانه در اطالع فردي  ميان

، 90ركت در انتخابات اشم عدم ركت يااشمگذار در  ثيرأمنبع تمنزلة  ، بهآنكه اين نوع ارتباط
 منزلة به فردي  همچنين ارتباطات ميان .درصد) 18,5دربرابر  19,2بوده است (  ها تر از رسانه قوي

فردي با عني ارتباطات مياني ؛ها بود كي باالتر از رسانه اند » ثيرگذار در انتخاب كانديداهاأمنبع ت«
  ثر بوده است.ؤكانديداها م درصد در انتخاب 7,5از رسانه با  بيش درصد كمي  7,7

ثيرگذار در أدر هر سه متغير منبع اطالعات و آگاهي، منبع ت ،طور كه مشاهده شد همان
، 90در سال  هاثيرگذار در انتخاب كانديداأركت در انتخابات و منبع تاشعدم مركت يا اشم

اند ماهيت انتخابات تو دليل اين امر مي .ست ها تر از رسانه ثرؤتر و مقوي فردي  ارتباطات ميان
تلويزيون و ماهواره تبليغات كانديداها را منتشر ـ باشد كه راديو مجلس شوراي اسالمي 

  كنند. را بيشتر از افراد نزديك خود دريافت مي ضروريكنند و مردم اطالعات  نمي
 بارزي و چشمگير نقش ماهواره و راديو ـ تلويزيون مجلس انتخابات در اينكه به توجه با )3

 و تلويزيون ويژه به و رسانه سه اين فقدان در رسد مي نظر به ندارند،  ها كانديدا تبليغات در
 و كند مي پيدا افزايش  فردي ميان ارتباطات قدرت ، ها رسانه ترين پركاربرد يعني ماهواره،
  .كنند پر را ماهواره و تلويزيون خأل توانند نمي ديگر ي ها رسانه
 در فردي ميان ارتباطات بين يعني شد؛ تأييد پژوهش اول فرضية ق،تحقي اين نتايج طبق) 4
 و وگويي گفت ي ها دسته و دارد وجود معناداري رابطة افراد سياسي مشاركت و  سياسي رفتار
  .دارند سياسي مشاركت فردگرا و منفعل پيرو، ي ها دسته از بيش رهبر

 ارتباطات و ايرسانه رفمص بين فرضيه اين براساس شد. تأييد نيز دوم فرضية) 5
 مشخص پژوهش اين نتايج همچنين دارد. وجود معناداري رابطة  سياسي رفتار در فردي ميان
 آنها بين اما ندارد، وجود معناداري تفاوت ايرسانه مصرف نظر از پيروان و رهبران بين كه كرد
 نشان اين دارد. جودو معناداري تفاوت مجله و روزنامه و خبري هايسايت از استفاده نظر از

 پيروان از بيش پردازند مي كانديداها تبليغات به انتخابات در كه يي ها رسانه از رهبران كه دهد مي
  .كنند مي استفاده
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ارتباطات سياسي در  ةجديدي در عرص ي ها لفهؤدهد كه م اين موارد از پژوهش نشان مي
ها و ارتباطات  نقش رسانه ةدرباررا و هاي ن كه نياز به نظرورزي  اند گذار شده ثيرأايران ت
  .كنند در مشاركت سياسي و اجتماعي برجسته مي فردي  ميان
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  پيوست
 در سياسي رفتار در فرديميان ارتباطات متغير با شناختي جمعيت متغيرهاي رابطة ادامه، در

  .آيدمي اندبوده معنادار كه  خانواده گروه
  

 خانواده دري اسيس رفتار دري فردانيم ارتباطات با تيجنس رابطة

  مجموع  وگويي گفت رهبر پيرو منفعل فردگرا سن
 100,0 14,924,018,7 12,5 30,0 مرد
 100,0 23,518,025,1 9,5 23,9 زن
 100,0 19,221,021,9 11,0 26,9  جمع
    0,000سطح معناداري :  20,12:  دو خي آزمون مقدار

  
 خانواده گروه دري اسيس رفتار دري فردانيم ارتباطات با التيتحص رابطة

  مجموع  وگويي گفت رهبر پيرو منفعل فردگرا تحصيالت
 100,0 10,3 15,5 19,0 8,6 46,6 ييابتدا

 100,0 17,5 11,2 25,0 11,2 35,0دبيرستانوسيكل
 100,0 20,8 21,4 18,5 11,1 28,2ديپلمفوقولمديپ

 100,0 26,8 20,1 21,6 11,2 20,4ليسانس
 100,0 23,3 37,0 9,6 8,2 21,9 فوق ليسانس و دكتري

 100,0 21,9 20,9 19,4 10,7 27,1 جمع
  0,000ي : رسطح معنادا 42,64:دوخيآزمونمقدار

 


