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 افراد جامعه رابینسون نظریه اساس بر. است  شدهاستفاده سیاسی ارتباطات
 .شوند می تقسیم غیرفعال فرادا و پیروان رهبران، بخش سه به حداقل

 قرار تأثیر تحت را جامعه هاي بخش همه کنند، ها منتشر می رسانه اطالعاتی که
  .یابد می جریان پیروان به رهبران از نفوذ و دهد و اطالعات می

 مصاحبه تکنیک و پیمایش روش این پژوهش با نفري 840 آماري نمونه
 نتایج .کرد آوري هاي خود را جمع ادهد تهران شهر گانه 22 مناطق از ساختمند،
 1388 سال جمهوري ریاست انتخابات در جمعی هاي نقش رسانه نشان داد

 انتخابات در که درحالی .است بوده فردي میان ارتباطات از مؤثرتر و تر قوي
 از مؤثرتر فردي میان نقش ارتباطات 1390 سال اسالمی شوراي مجلس
 منابع اي، رسانه مصرف سیاسی، مشارکت ضمناً. است بوده جمعی هاي رسانه
  شدهنیز در هر دو دوره بررسی افراد سیاسی گیري تصمیم منابع و خبر کسب

  .است گیري آمده است که نتایج آن به طور مبسوط در بخش نتیجه
 میان جمعی، ارتباطات هاي رسانه سیاسی،  ارتباطات:هاي کلیدي واژه

  .اي لهدومرح جریان دهی، رأي فردي، رفتار 
  
  مقدمه

 ها قدرت اثرگذاري رسانه که کردند می تصور عمدتاً ارتباطات پردازان نظریه گذشته در
 هنوز. داد جهت را عمومی افکار توان می رسانه از استفاده با نامحدود است و و مطلق

 تصوري که. ها دارند چنین تصوري از رسانه اجرایی و نظري افراد در سطوح برخی هم
  .باشد عمومی افکار هدایت و بسیج دار عهده نتظار داردرسانه ا از

ها تأثیر نامحدودي  پردازان به این نتیجه رسیدند که رسانه به مرور زمان، نظریه
 اوقات دارد و حتی برخی اعتنایی قابل قدرت فردي میان ارتباطات و ندارند و گفتگوها

 معاصر محقق کاتز الیهو زمینه ن در ای.کند ایستادگی اي رسانه جریان برابر در تواند می

                                                
1. Elihu Katz 
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 که زند می مثال را ایران اسالمی انقالب فردي، میان ارتباطات قدرت تبیین در ارتباطات
 وجود با را ایران ملی تلویزیون – رادیو سازمان ایران، مردم فردي میان ارتباطات شبکه

  ).60: 1382 فرقانی، (داد شکست فراوان خود قدرت رژیم و به وفاداري
 در ها رسانه مکمل یا و جایگزین تواند می فردي میان ارتباطات قدرت

 سیاسی هاي ارزش و نگرش و اطالعات گیري شکل و سیاسی به مسائل بخشی آگاهی
 فردي میان ارتباطات همچنین. شود سیاسی مشارکت و کنش در نتیجه موجب باشد و

  .دکن عمل نیز جمعی هاي رسانه تأثیرات صافی همچون تواند می
  

  مسئله بیان
 محدود اسالمی انقالب تکوین دوره به ایران در فردي میان ارتباطات چشمگیر تأثیر
 و مجلس انتخابات مختلف هاي هاي دوره رقابت در توان می را این ویژگی. شود نمی

 نیست، مؤثر انتخاباتی مبارزات در فقط فردي میان ارتباطات .دید نیز جمهوري ریاست
 کنش بارز و عینی نمود که آنجایی از اما است، مؤثر همواره استسی در حوزه بلکه

 نقش سنجش براي محققان معموالً پس بیشتر است، انتخابات در شهروندان سیاسی
  .کنند می رصد را انتخاباتی روند مبارزات سیاست، در فردي میان ارتباطات

 منابع را در جمعی هاي رسانه و فردي میان ارتباطات مطالعه تطبیقی حاضر نقش
مقایسه  شهروندان سیاسی مشارکت سرانجام و سیاسی گیري تصمیم منابع و خبر کسب

در این  کهند  هست این پژوهش اصلی متغیرهاي ها رسانه و فردي میان ارتباطات .کند می
سیاسی  سازي تصمیم و رسانی اطالع در هریک قدرت و سهم و  شدهپژوهش لحاظ

  .شود می مطالعه
  :است اینچنین تحقیق اصلی السؤ بنابراین

 سیاسی سازي تصمیم و رسانی اطالع در ها رسانه و فردي میان ارتباطات نقش«
  »است؟ میزان چه به شهروندان
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  نظري مبانی
  .اي پیام است مبانی نظري پژوهش شامل ارتباطات سیاسی و جریان دو مرحله

  سیاسی ارتباطات )الف
، انتقال یاسیارتباطات س«: نویسد می سیاسی ارتباطات تعریف در راش مایکل

ان یگر و می، به بخش دیاسیک بخش نظام سی از یاسیاطالعات مناسب از نظر س
، مثالً آنچه یتنها به مسائل واقع اطالعات مناسب نه. ت اسیاسی و سی اجتماعيها نظام

ربوط ز میها ن ها و نگرش شه، فرهنگی، بلکه به انتقال اندپردازد یم اتفاق افتاده است
 » مهم استی و اجتماعیاسی سي همه رفتارهايف، ارتباطات برایبنا به تعر. شود یم
  ).171: 1383راش، (

 بالفعل یاثرات« که دانند یماتی ارتباط را یاسیس ارتباطات زین 2هارولدسن و کیبل
 »باشد داشته گر،ید یاسیس مستقل وجود هر ای یاسیس نظام کی عملکرد بر بالقوه ای
  .)61: 1378 هارولدسن، و کیبل(

 جامعه است هر اساسی رکن ارتباطات«: گوید می پالمر درباره ارتباطات سیاسی
 کلیه آن بدون و است سیاسی زندگی اصلی مایه منزله به سیاسی ارتباطات میان این در و

 نظام توان نمی ارتباطاتی چنین بدون و ایستاد خواهد باز سیاسی هاي فعالیت جوانب
: 1380 دیگران، و پالمر (»نمود حفظ را آن وابستگی یا وحدت و کرد پیاده را سیاسی

، یطورکل  بحث درباره ارتباطات بهي است که به جایرفتنی، کامالً پذیلیاز نظر تحل). 39
 وجود تواند یاست و جامعه نمی بدون ارتباطات، س، سخن گفته شودیاسیاز ارتباطات س

  ).171: 1383 راش،( است یاسی نظام سيای پو، عنصریاسیارتباطات س. داشته باشد
 يها رسانه«. کند ی استفاده می از سه کانال اصلیاسی ارتباطات سراش اعتقاد به

 »ها ن افراد و گروهی بیررسمیروابط غ« و »یاسی فشار و احزاب سيها گروه«، »یهمگان

                                                
1. Michael Rush 
2. Blake & Horoldsen 
3. Palmer 
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گر، هم ی ديها نهی، مانند ارتباطات در زمیاسیارتباطات سیعنی ). 171: 1383 راش،(
ان یصورت دوطرفه م شه بهی همو کند ی عمل می و هم به شکل افقيصورت عمود به

 ارتباطات و يها  مختلف، شبکهيها سان افراد و گروه نیبد. دارد جریانها  افراد و گروه
 از استفاده نوع ).171: 1383 راش،( خواهند داشت ی مشخص و متفاوتيالگوها

 افراد یعنی باشد، »اي مقایسه و رقابتی« تواند می جمعی اتارتباط و فردي میان ارتباطات
 مقایسه اند، دریافت کرده فردي میان هاي کانال از که اطالعاتی با را ها رسانه اطالعات

 به را فرد هرکدام فردي میان ارتباطات و رسانه که دهد می رخ مواقعی حالت این .کنند
در این . است »تکمیلی و تأیید« حالت دیگر حالت. دنده سوق خاصی گیري جهت
 و کند می تکمیل و تأیید را ها رسانه گیري جهت و اطالعات فردي میان ارتباطات حالت

منتشر  ها که رسانه اطالعاتی ها دوي این وضعیت هر در .گیرد می صورت افزایی هم
 دسترسی معموالً چراکه را دارد افراد بین گفتگوهاي در محوري و اصلی کنند، نقش می
 سیاسی اطالعات مردم عموم و است نشدنی امري سیاست عالم در واسطه بی منابع به

 رادیو، ها، روزنامه تلویزیون، (جمعی هاي رسانه: کنند می دریافت کلی منبع دو از را خود
  .فردي میان ارتباطات و) قبیل این از و مجالت

  
  جمعی هاي رسانه

 با جامعه، یاسی سهاي گروه و نظام باطیارت هاي عنوان کانال  بهیجمع  ارتباطیلوسا
 یلدرواقع وسا. روند ی نخبگان و جامعه بشمار مین بیاسی ارتباط سیعامل اصل

 در و) 180: 1377 راش،( را بر عهده دارند یاسی پخش اطالعات سیفه وظیجمع ارتباط
 ینا). 171: 1383 راش، (ون استیزی اطالعات تلوگونه ینن منبع ایتر شتر جوامع مهمیب

 خود، اکثر افراد جامعه را تحت یرمستقیم و غیم مستقیاسی سیغات تبلیق طراز یلوسا
اند که در آن وقت  دهکر فراهم یطی محیجمع  ارتباطیل امروزه وسا.دنده ی قرار میرتأث
به ) 57: 1381 گیبینز،(اند  داده اختصاص خود به را ها  روزمره انسانی از زندگیاديز
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 دارند یوند پی اجتماعنهادهاي سایر با که اند  شدهاجتماعی نهاد  بهیل تبدیگر دیانب
  .)1: 1385 کوایل، مک(

 درباره اطالعات دریافت نیازمند سیاسی معتقد است مشارکت اروم آنتونی
 دریافت را اطالعاتی چنین که مردمی وي نظر به .است سیاست ویژه و کلی ماهیت

 هستند درگیرتر شناسی روان لحاظ به و اثرگذارتر و کاراتر دیگران با مقایسه در کنند می
  ).157: 1380 نیا، مسعود(

 صحت، معموالً ها انسان زیرا دارند، مهمی نقش جمعی ارتباط وسایل میان این در
 پردازش و ارزیابی جمعی ارتباط وسایل طریق از را سیاسی اطالعات اعتبار و پایایی

 تعامل در ها انسان که دارند تأکید فرض این بر نیز اجتماعی یادگیري هاي نظریه. کنند می
 جمعی ارتباط وسایل طریق از ویژه به و چهره به چهره هاي موقعیت در دیگران، با

 وسایل به افراد دسترسی بنابراین ؛)346: 1380 اپیر، و آندرین (گیرند می یاد را ها نگرش
غ یها با تبل رسانهنین مچه .است اثرگذار ها آن سیاسی مشارکت میزان بر جمعی ارتباط

تواند نقش  ین امر میا. دارند نقش ی افکار عموميریگ ها، در شکل د افراد و گروهیعقا
تلقی  مهم ی چه مسائلیعنی  بدهد؛ها رسانهرا به  »يریگ میتصم« و »برجسته سازي«مهم 

  .تر هستند مهماز بقیه  و کدام مسائل شود یم
  

  فردي میان ارتباطات
 و مسائل به مربوط اطالعات مردم که نیستند منابعی تنها یجمع هاي رسانه

 طریق از و شخص مستقیم تجربیات طریق از اطالعات. گیرند می ها آن از را رویدادها
 نقل به 1992 ویالنت، و ژو (شود می القا نیز اجتماعی هاي تعامل  شدهساختار الگوهاي

ز همچون یها ن  افراد و گروهانی میررسمیروابط غ). 119: 1382 استون، و یانگ از
 موضوعات و مسائل کنند و می گفتگو مردم). 171: 1383 راش،(ها مهم هستند  رسانه

                                                
1. Anthony Orum 
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 و بستگان همسایگان، دوستان، با عمومی، را امور مسائل و اخبار جمله از اصلی،
 لوي و رابینسون .)119: 1382 استون، و یانگ(دهد  می قرار بحث مورد خود همکاران

 حداقل تواند می اخبار مورد در فردي میان گفتگوي و بحثکه  گرفتند نتیجه) 1986(
  ).321: 1999مکلود و شفه و موي،  (باشد داشته خبري هاي رسانه با برابر قدرتی

کنند  سیاسی مطالعه می ارتباط در فردي بین در زمینه شبکه پژوهشگرانی که
 مورد فردي بین ارتباطات قطری از را مسائل از خویش اولیه درك مردم معتقدند،
 استون، و یانگ از نقل به ،2001لئود، مک سوتیرویچ، (دهند می قرار تشریح و بررسی
 سیاسی مشارکت آمیز، مجادله بحث این پژوهشگران از دسته این اعتقاد به). 119: 1382

 نیازمند سیاسی مشارکت چراکه). 119: 1382 استون، و یانگ (بخشد می گسترش را
 موي و شفه و مکلود). 157: 1380 نیا، مسعود (است سیاست درباره اطالعات دریافت

 ارتباطات «کنند می بیان و تأیید را سیاسی مشارکت و فردي میان وگوهاي گفت رابطه نیز
 کند می تقویت را ها آن کند، رقابت جمعی ارتباطات با این که جاي به فردي میان

 کنش بر رسانه کل تأثیر فردي، میان ارتباطات کننده تقویت نقش این). 1982 چافی،(
 مشارکت طریق از احتماالً تأثیر این). 1988 ماتز، و چافی (کند می تر قوي را اجتماعی

 1»فلدمن و کاتز« ، اما)322: 1999مکلود و شفه و موي،  (»گردد می مشخص سیاسی
 و دهنده رأي عاتاطال زیرا د،ندار را اصلی نقش جمعی هاي رسانه« که معتقدند) 1962(

 ها رسانه این از شخص که است اطالعاتی به وابسته سیاسی فردي میان بحث نیز
. کنند نمی حس اول به طور دست را عمومی امور دنیاي شهروندان اغلب گیرد؛ می
 این غیر در که شود می اطالعاتی هاي بحث موجب اغلب جمعی هاي رسانه عالوه، به

 آورند می روي ها رسانه به افراد «بنابراین ؛)32: 1994 لنارت، (»گرفت نمی شکل صورت
 قرار استفاده مورد دیگران با گفتگو و بحث در را ها آن و آورند دست به اطالعاتی تا

 موتز و چافی که طور همان). 1974 بکر، و لود مک ؛1985 گلین، و دونالد مک (دهند

                                                
1. Feldman 
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 و کنند می فراهم را مکالمات آسیاب براي الزم هاي دانه ها رسانه کنند، می اشاره) 1988(
  ).321: 1999مکلود و شفه و موي،  (».هستند غیررسمی وگوهاي گفت براي محرکی

  ي پیاما  دومرحلهیانجر) ب
 را مخاطبان بر جمعی هاي رسانه نفوذ قدرت درباره ارتباطات اندیشمندان نظرات

 -3 محدود تأثیر -2 ها، رسانه مطلق تأثیر -1 کرد، بیان تاریخی دوره سه در توان می
  .قدرتمند هاي رسانه بازگشت

 در جمعی ارتباطات: دهد می توضیح چنین را محدود اثرهاي الگوي کالپر جوزف
 طریق از بلکه نیست مؤثر مخاطب بر کافی و ضروري علت حکم در عادي حالت
 صورت به جمعی ارتباطات بنابراین .گذارد می تأثیر میانجی تأثیرات و عوامل از اي رشته
 شامل میانجی عوامل این. شود می ظاهر انحصاري، سبب نه و سهیم عامل یک

 است افکار رهبري و گروهی فرایندهاي گروهی، هنجارهاي گزینشی، فرآیندهاي
 به يا ان دومرحلهیه جری نظردر آن آخر مورد دو که) 389: 1386 تانکارد، و سورین(

 به همکارانش و الزارسفلد پل ي،ا  دومرحلهنیا جرنظریه مبدعان .اند  شدهتبیین خوبی
 ییها ها به رهبران افکار و از آنان به بخش  اغلب از رسانهافکار« که رسیدند نتیجه این

 در ي فرديها  تماسظاهراً و »شود یمنتقل م] یروانپ [از جامعه که کمتر فعال هستند
اند   بودهی جمعيها مکررتر و مؤثرتر از رسانهدهی،  ي رأیم بر تصمیرگذاريتأث
 و قابل یرپذ  انعطافیرهدفمند، نفوذ معموالً غاین). 258: 1382 همکاران، والزارسفلد (

شود  ی میه گروه اولي اعضایاسی سی همگنياعتماد است و منجر به اعمال فشار برا
  .)260-264: 1382 همکاران، و الزارسفلد(

 بیشتري تأثیر ها رسانه از افکار رهبران که داشتند بیان همکارانش و الزارسفلد
 مطالعات در اما ؛)259: 1382 همکاران، و الزارسفلد (گیرند می فردي روابط به نسبت
 خود هاي تصمیم در اصلی عامل عنوان به را فردي نفوذ رهبران که شد مشخص بعدي

 دو گروه از فراتر فرد فردبه نفوذ هاي زنجیره که معناست آن به این. اند کرده گزارش
 رهبران که است بهتر بنابراین ؛)275-277: 1387 کاتز، (است پیرو و رهبر ويعض
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 این ).263-264: 1387 کاتز،.) شوند مشاهده دیگر افکار رهبران تأثیر تحت خود افکار
 است و ی کلیاربس] افکار[ »نظرات« اصطالح گوید ی مراجرز« شد، اصالح بعدها فرضیه

 »اطالعات«.  کردیگزین جا»نفوذ« و »اطالعات«تر   آن را با دو اصطالح مناسبتوان یم
 دهد ی را نشان ميا  رابطه»نفوذ« است و یده و رهبران عقی رسانه جمعین رابطه بیانگرب

 اقشار کمتر فعال یان نفوذ در مي آن اطالعات را برایق از طریدهکه رهبران عق
 »یآگاه«را در مرحله  اطالعات ی جمعهاي  رسانهاین کهبا وجود . کنند ی میده سازمان

 هستند که یده رهبران عقین، ادنکن ی و اقشار کمتر فعال منتقل میدهزمان به رهبران عق هم
 »کنند ی، نفوذ خود را اعمال مشود ی میده نام»یابیارز« که مرحله يدر مرحله بعد

  .)222: 1369 شومیکر، و راجرز(و  )306: 1976رابینسون،(
 ممکن که ارتباط نوع شش اي دومرحله جریان یه فرضتکمیل در رابینسون جان 

  .کند می مطرح را دهد پیروانشان رخ و افکار رهبران و جمعی هاي رسانه بین است
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 دهندگان نظر ارائه

  کنندگان نظر دریافت

 اطالعات

 نفوذ نفوذ

  رسانه جمعی

    

      

 افراد غیرفعال

 اطالعات    

 نفوذ      

 رسانه جمعی

            

  بعد از اصالحات رابینسوناي هاي جریان مرحله  توالی-1 شکل
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  افکار به رهبران یرسانه جمع. 1
  رسانه به افراد کمتر فعال. 2
   به افراد کمتر فعالافکاررهبران . 3
  افکاره رهبران  بافکاررهبران . 4
  افکارافراد کمتر فعال به رهبران . 5
  ).309-308: 1976رابینسون، (. افراد کمتر فعالیگرافراد کمتر فعال به د. 6

 کسانی شامل (نظردهندگان: کرد شناسایی را متمایز گروه سه خود تحقیق در وي
 و کنندگان افتدری فقط ،)کنند نمی دریافت یا و کنند می دریافت نظر دادن، نظر ضمن که

 طول در که رسید نتیجه این به وي. کنند نمی شرکت ها بحث در که غیرفعالی افراد
 بیشتري توجه چاپی هاي رسانه به سایرین، به نسبت نظردهندگان انتخاباتی مبارزات

 همچنین. نیست بزرگ چندان تصویري و صوتی هاي رسانه تفاوت ولی دهند می نشان
 به بیشتري توجه شود می انجام او سوي از نفوذ براي شتال که شخصی اگر دریافت
 فرد دهی رأي رفتار در که تغییري باشد، داشته تأثیرپذیر شخص به نسبت سیاست

  .بود خواهد بیشتر شود می ایجاد تأثیرپذیر
 مبارزات اخبار مربوط به یافت دري براها یکایی که آمرگیرد می نتیجه سرانجام وي
 فقط قسمت دوم همچنین رابینسون کنند ی میه تکی جمعهاي سانه به ریشتر بانتخاباتی

 ی جمعهاي  از رسانهي و مؤثرتریشتر نقش بینفوذ شخص «کند ینظر کاتز که ادعا م
 و منابع فردي یان که منابع میزمان«: نویسد می وي. )315: همان ( کردیید را تأ»دارد

 ین هستند، ایکدیگرتناقض با  در یا و شوند ی میسه مقایکدیگر با ی جمعيها رسانه
 قرار ید مورد تأک» کهیزمان« شرط یداما با.  دارندیشتري هستند که نفوذ بفردي یانمنابع م

  1).163 :همان (یردبگ
                                                

-هاي جمعی در انتخابات  که هدف این پژوهش بررسی تمایز نقش ارتباطات میان فردي و رسانه  نظر به این
هاي اجتماعی مجازي   سازوکارهاي تأثیرگذاري این دو در انتخابات بررسی شد و موضوع تأثیر شبکهپساست 

هاي اجتماعی  گستره و دامنه نفوذ شبکه) 1390 ( باید توجه داشت که در سال انجام این پژوهش،بررسی نشد
   نبوده است94شدت و قوت انتخابات سال  به
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  تحقیق نظري چارچوب
 با جمعی هاي رسانه و فردي میان ارتباطات نسبت درباره مطرح هاي نظریه به توجه با

 با پژوهش متغیرهاي از برخی .گرفت قرار مبنا اي لهدومرح جریان نظریه سیاسی، رفتار
 سیاسی رفتار نظریه، این کاربرد و مطالعه براي. دش تدوین نظریه این از استفاده

 دوره نهمین انتخابات و جمهوري ریاست دوره دهمین انتخابات در تهرانی شهروندان
 و فردي میان طاتارتبا نقش و شد انتخاب تحقیق حوزه عنوان به اسالمی شوراي مجلس
  .گرفت قرار بررسی مورد فرآیند این در ها رسانه

  
  پژوهش هاي فرضیه

ي جمعی ها رسانه نقش 90 و 88 در هر دو انتخابات سال رسد یمبه نظر  .1
 .ي باشدفرد انیم از ارتباطات تر يقو

 هاي جمعی و در به رسانه بیشتررسد افراد در کسب خبر  به نظر می .2
 .وابسته باشندفردي  ارتباطات میانتر به گیري سیاسی بیش تصمیم

  
  تحقیق روش

 ساختمند مصاحبه تکنیک و پیمایش روش از ها داده آوري جمع براي پژوهش این در
 20 باالي باسواد افراد کلیه این پژوهش آماري جمعیت. است  شدهاستفاده) پرسشنامه(

 میدان 44 در ها هپرسشنام .بود 1390 سال در تهران گانه 22 مناطق در ساکن سال،
 و توزیع نهم مجلس انتخابات از بعد هفته در تهران شهر گانه 22 مناطق از پرتردد
 سطح ضریب احتساب و کوکران فرمول از استفاده بانیز  نمونه حجم. است  شدهتکمیل

  .شد تعین نفر 840
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  پژوهش متغیرهاي تعریف
  :شوند یم تعریف وهشیرهاي ابداعی این پژمتغدر ادامه 

  اخبار کسب منبع) 1
 انتخابات يداهایکاند درباره یآگاه و اطالعات منبع ریمتغ دو البق در مفهوم نیا

 استفاده یزان میرها متغین اشد، دهیسنج ،یطورکل به یاسیس خبر کسب منبع و
 راي را بفردي یان و ارتباطات می جمعيها  از دو منبع رسانهیک از هر یانپاسخگو

 یصورت کل  بهیز و ن90 و سال 88 سال انتخابات یداهايکاند درباره اخبار کسب
 یاد زیلی خیاد، ز، کم، کم، متوسطیلی خیچ، هیف، در طیان و پاسخگودنسنج یم

  .اند  داشتهی چه سهمیند فرآین در افردي یانها و ارتباطات م  که رسانهکنند یمشخص م
  یاسیس يریگ میتصم) 2

 در تأثیرگذار منبع بخش سه رد سیاسی گیري تصمیم منبع حاضر پژوهش در
 و) ها (کاندیدا انتخاب در تأثیرگذار منبع انتخابات، در نکردن شرکت یا کردن شرکت

 زین ریمتغ دو نیا سازوکار ،است  شدهسنجیده کلی صورت به سیاسی گیري تصمیم منبع
  .است یاسیس اخبار کسب مفهوم يرهایمتغ همانند
  سیاسی مشارکت سازي مفهوم) 3

 سیاست، به مندي عالقه دادن، رأي سطح پنج در پژوهش این در سیاسی مشارکت
 و جلسات در شرکت و سیاسی موضوعات درباره گفتگو سیاسی، اخبار پیگیري

 دوي به دو همبستگی بودن معنادار ضمن و است  شدهسنجیده سیاسی هاي سخنرانی
  .دارد قرار خوب سطح در شاخص این پایایی میزان ها، گویه

  فردي میان ارتباطات در سیاسی رفتار سازي ممفهو) 4
 با را يفرد انیم ارتباط ،)1382 (همکارانش و الزارسفلد قاتیتحق به توجه با
 کردن مشورت يبرا. میسنج یم است يفرد انیم ارتباط انواع از ینوع که مشورت مفهوم

 و گرید ادافر از یاسیس مسائل نهیزم در ینظرخواه اول است  شدهگرفته نظر در بعد دو
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 روانیپ و رهبران کار نیا با که آنان درخواست یپ در گرانید به دادن مشورت دوم
 همکاران و دوستان ،خانواده گروه سه در کار نیا این که ضمن شوند، یم مشخص

 فقط دیآیم ادامه در که یجینتا مطالب، یپراکندگ از يریجلوگ يبرا اما شد؛ انجام
  .است خانواده گروه به مربوط

 کم، کم، خیلی هیچ، طیف در را  شدهیاد بعد دو از یک هر جواب پاسخگویان
 دوم عدب از اول عدب تفاضل از ادامه در کردند، مشخص زیاد خیلی و زیاد متوسط،

 گفتگویی و رهبر پیرو، منفعل، فردگرا، دسته پنج) گرفتن مشورت از دادن مشورت(
  .اند گرفته نام عقیده گذاران اشتراك ،رابینسون مطالعات در آخر دسته شدند، مشخص

 و سیاسی رفتار در فردي میان ارتباطات مفهوم دو که است توضیح به الزم
 گرفته )رهبر و خانیکی( حاضر، مقاله نویسندگان از نفر دو پژوهش از سیاسی مشارکت

 و خانیکی (است  شدهداده متغیر دو این درباره آنجا در تري دقیق توضیحات که شده
 در که نیز اي رسانه مصرف و شناختی جمعیت متغیرهاي آنکه ضمن) 1394 ر،رهب

 و ها یافته مابقی اما هستند، یکسان  شدهیاد تحقیق با آیند می پژوهش هاي یافته بخش
  .باشند می حاضر پژوهش مختص متغیري دو هاي رابطه همه

  
  پژوهش هاي یافته

  پاسخگویان سیماي
 متأهل درصد 58,2 و اند  شدهتقسیم مرد و زن بین اويمس صورت به تقریباً پاسخگویان

 لحاظ به است، سال 38 سنی میانگین همچنین مجردند، درصد 34,4  وهستند
 29 با دیپلم آن از پس و باالترین درصد 32 با لیسانس مدرك دارندگان تحصیالت

 54,3 و دیپلم زیر تحصیالت داراي جامعه از درصد 16,6 مجموعاً و دارند قرار درصد
 مورد نمونه در .اند بوده تحقیق نمونه از خارج سوادها بی البته هستند، دیپلم باالي درصد
 از درصد 36 مقابل در و شاغل مردان درصد 72 که هستند شاغل درصد 54 بررسی
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 بیش تحقیق این اساس بر تهرانی شهروندان هزینه میانگین همچنین ند، هست شاغل زنان
 و 29,5 و هستند متوسط طبقه وجز جامعه از درصد 36,4 و ستا تومان میلیون یک از

 نیز درصد 3,2 و 15,2 و دارند جاي پایین خیلی و پایین طبقه در ترتیب به درصد 10,6
  .دارند قرار باال خیلی و باال طبقه در
  

 اي  فراوانی مصرف رسانه-1 جدول 

 درصد فراوانی يا رسانهمصرف 

 6.2 52 هیچ

 31.2 262 خیلی پایین
  36,4  306  پایین

 13.7 115 متوسط
 10.5 88 باال

 2,0 17 خیلی باال

  0 0 پاسخ یب
 840 840 جمع

  
 درصد 72 با تلویزیون جمعی، هاي رسانه از استفاده نظر از داد نشان تحقیق نتایج
 61,7 (مجله و روزنامه ترتیب به آن از پس و شود می محسوب رسانه پرنفوذترین

) درصد 14,1( مجاز هاي سایت و) درصد 36,9 (رادیو ،)درصد 54,9 (هماهوار ،)درصد
 از بعد استفاده مدت نظر از. داشتند قرار) درصد 12,5 ( شدهفیلتر هاي سایت آخر در و

 درصد 6,2 مجموع در همچنین. گرفت می قرار روزنامه آن از پس و ماهواره تلویزیون
 مصرف نظر از درصد 36,4 و 31,2. دکردن نمی استفاده اي رسانه هیچ از جامعه از

 و متوسط سطح در درصد 13,7 و پایین و پایین خیلی سطح در ترتیب به اي رسانه
 با رسد می نظر به. گرفتند قرار باال خیلی و باال رده در ترتیب به نیز درصد 2,0 و 10,5
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 زا استفادهبا وجود  پاسخگویان از توجهی قابل درصد ماهواره ممنوعیت به توجه
  .اند نکرده آن به اي اشاره ،ماهواره
  

  هاي مختلف فراوانی کاربران رسانه -2 جدول
روزنامه   تلویزیون  

  و مجله
هاي  یتسا  ماهواره

  مجاز
هاي  یتسا

  فیلتر
رادیو داخلی و 

  خارجی
61,754,924,122,536,9 72  درصد کاربران

  
  فردي  میان ارتباطات و سیاسی رفتار
 سه در که است »فردي میان ارتباطات در سیاسی رفتار «حقیق،ت متغیر ترین بدیع

 گروه سه هر در »فردگرا «دستهکه  ، شدهسنجیده همکاران و دوستان خانواده، گروه
 26,8 به خانواده در درصد 26,9 از آن مقدار البته. است داشته را فراوانی بیشترین

 آن از متأثر تواند می نتیجه این. رسد می همکاران در درصد 35,2 و دوستان در درصد
 وارد کمتر دوستان جمع و خانواده محیط نسبت به کار محیط در افراد که باشد

 سختی به همکار وجود مشاغل از اي پاره براي آنکه ویژه به شوند، می سیاسی گفتگوهاي
 فردگرایی سمت به بیشتر همکاران در افراد که است طبیعی بنابراین کند؛ می پیدا معنا

 و دوستان و خانواده در که دارند قرار »رهبران «دسته فردگرا از بعد. باشند مایلمت
 درصد 19,2 از پیرو مقابل نقطه در است، درصد 19,4 و 18,7 و 21 ترتیب به همکاران

 یافته کاهش همکاران در درصد 10,7 سرانجام و دوستان در درصد 14,7 به خانواده در
 دوستان سپس و خانواده نخست ، شدهیاد گروه سه میان در حساب این با است،

  .کنند تبعیت همکاران از که دارند تمایل کمتر افراد و هستند مطرح مرجع گروه عنوان به
 11 خانواده در و ندارد وجود ها گروه میان چشمگیري نوسان »منفعل «دسته در

 آخر دسته است، درصد 11,6 همکاران در و درصد 13,6 دوستان در و درصد
 10,7 خانواده در هاست گروه در مالحظه قابل نوسان فاقد که است »وگویی گفت«

  .است درصد 10 همکاران در و درصد 12,1 دوستان در و درصد
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  سیاسی مشارکت
 3 جدول 

  90انتخابات سال  88انتخابات سال  

 14,8 39,5 هاي جمعی وابسته به رسانه

 17,4 26,7 فردي وابسته به ارتباطات میان

 9,8 21,8 بسته به هر دو منبعوا

 58,0 12,0 یک عدم وابستگی به هیچ

 100 100 جمع

  
 است، 60 از 22 ی شهروندان تهرانیاسی مشارکت سیانگین پژوهش مین ایج نتاطبق

 و یین پایلی درصد خ33,2 و 26,5 این که کرد، ضمن یابی ارزیین آن را پاتوان ی میعنی
 در رده 5,3 و 10,4اند و فقط   داشتهی متوسطییاس مشارکت س24,7 هستند و یینپا

 ی مشارکت شهروندان تهرانیزان مینهمچن.  قرار دارندیی باالیلی باال و خیاسیمشارکت س
، 88 سال جمهوري ریاست انتخابات در درصد، 43,6) 86 سال(در انتخابات مجلس هشتم 

  .آمد تدس به درصد 27,9 ،)90سال  (نهم مجلس انتخابات در و درصد 77,9
  

  داهایکاند درباره یآگاه و اطالعات منبع
 ي جمهوریاست در انتخابات ریان درصد پاسخگو39,5 پژوهش ین ایج نتاطبق

 در که ی درحالاند  بودهی متکرسانه به سیاسی آگاهی و اطالعات کسب براي، 88سال 
ه  بی وابستگین همچناست، درصد 14,8 فقط اتکا به رسانه 90انتخابات مجلس سال 

 درصد است، ضمن 17,4 90 درصد و در سال 26,7، 88 در سال فردي یانارتباطات م
 مقدار یک که به هر دو به اند گفته درصد 21,8 ي جمهوریاستآنکه در انتخابات ر

 و در آخر در اند  داشتهي نظرین درصد چن9,8وابسته بودند و در انتخابات مجلس 
 هیچ که اند  درصد اعالم کرده58درصد و  12 ترتیب به 90 سال و 88 سال خاباتانت

  .اند نکرده دو منبع ین ااز اي استفاده
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  انتخابات در یآگاه و اطالعات کسب يارسانه منابع -4 جدول
  90انتخابات سال  88انتخابات سال  

56,718,3 تلویزیون

12,53,3 ماهواره

5,63,1 سایت

1,10,7 رادیو

4,2  4,5 روزنامه

  پاسخ بی 65,9 17,3 کدام یچه
  4,5  2,4 پاسخ بی

 100.0 100.0  جمع
  
 بـوده  88 سـال  انتخابات در رسانه پرکاربردترین تلویزیون تحقیق، نتایج اساس بر

 داده اختـصاص  خـود  بـه  را درصـد  بیشترین نیز 90 سال انتخابات در رسانه این است
 دو هر در روزنامه از دهاستفا درصد بودن نزدیک باال جدول در دقت قابل نکته اما است

  .است انتخابات
  

  انتخابات در یآگاه و اطالعات کسب يبرا يفرد انیم ارتباطات منابع -5 جدول
  90انتخابات سال  88انتخابات سال  

38,316,3 خانواده

24,49,5 دوستان

6,42,9 همکاران

0,7  2,7  سخنرانی و جلسات

2,31,2 هاي مجازي شبکه

  پاسخ بی  64.2  64.2  کدام هیچ
  5,2  16,3 پاسخ بی

 100,0 100.0 جمع
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 خانواده، دوستان و یب در هر دو انتخابات به ترتشود یطور که مشاهده م همان
 از ی کسب اطالعات و آگاهي که افراد برافردي یانعنوان منابع ارتباطات م همکاران به
  .هستند مطرح کنند میآن استفاده 

  
  یاسیس يریگ میتصم منبع

 مشخص کرده بودند یان درصد از پاسخگو30,8 پژوهش ین ايها  اساس دادهبر
 کنند ی به رسانه رجوع میشتر درباره مسائل مختلف بیاسی سگیري یم تصميکه برا
 ی متکفردي یان از منبع ارتباطات میشتر درصد اعالم کرده بودند که ب36,8 که یدرحال

 وابسته بودند و یکسانی یباًطور تقر ع به به هر دو منبیز درصد ن21هستند، ضمن آنکه 
 گیري تصمیم یر متغین توجه کرد که ایدبا. کردند می رجوع نیک یچ درصد به ه11,4

  . استیده سنجیطورکل  را بهیاسیس
  یاسیس اخبار کسب منبع
 سیاسی اخبار کسب براي ها رسانه به وابستگی که داد نشان پژوهش این هاي داده

 ینهمچن). درصد 17,0 برابر در 53,9 (است فردي میان ارتباط به وابستگی از بیشتر
. یستند وابسته نی منبعیچ درصد به ه7,9 درصد به هر دو منبع وابسته هستند و 21,2

  . استیده سنجیطورکل  منبع کسب خبر را بهیز نیر متغینا
  

   دایکاند انتخاب در رگذاریتأث منبع -6 جدول
  90 سال انتخابات 88 سال انتخابات 

 7,7 24 جمعی هاي رسانه به وابسته

 7,5 22,5 فردي میان ارتباطات به وابسته

 6,2 20,5 منبع دو هر به وابسته

 6,5 10,9 یک هیچ به وابستگی عدم

 72,1  22,1 هانکرده شرکت

 100 100 جمع
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 کل درصد 24 ،88 سال انتخابات درطور که در جدول باال مشخص است  همان
 22,5 و دانند ی میدا در انتخاب کاندیرگذار منبع تأثترین ي را قونهرسا پاسخگویان

 90 در انتخابات سال که ی درحالاند،  دانستهیرگذار را تأثفردي یاندرصد ارتباطات م
 ارتباطات درصد 7,7( از قدرت رسانه است یشتر بی کمفردي یانقدرت ارتباطات م

 72 درصد و 22 حدود یب به ترتتگف باید ضمن در ،) درصد رسانه7,5 و فردي میان
  . شرکت نکرده بودند90 و 88درصد در انتخابات سال 

  
  دایکاند انتخاب در مؤثر يا رسانه عوامل

 یدا، مؤثر در انتخاب کانداي رسانه عوامل میان در پژوهش این هاي داده اساس بر
 به توجه با 88 سال تخابات درباره انیجه نتین کاربرد را داشته است، ایشترین بیزیونتلو

 است اما درباره انتخابات ی منطقتلویزیون، در کاندیداها تبلیغی هاي برنامه و ها مناظره
 نقش افراد برخی سازي چهره در تلویزیون که گفت چنین توان می 90مجلس سال 

 از یکی و شوند می مجلس یداي کاندها چهره این از یاري و بسدارد اي برجسته
  . چهره بودن استی،رخ دادن بي رأيها مالك

  
  7 جدول

  90انتخابات سال  88انتخابات سال  فراوانی 

 12,6 43,6 366 تلویزیون
  0,2 6,7 56 ماهواره
 1,0 3,7 31 سایت
  0,7. 1,0 8 رادیو

 1,5 3,3 28 روزنامه
 8,7 15,3 129 کدام هیچ
  3,0  4,2  36 پاسخ بی

  پاسخ بی

  72,1  22,1  186 رأي نداده
 100 100.0 840 جمع
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  دایکاند انتخاب در مؤثر يفرد انیم ارتباطات عوامل -8 جدول
  90انتخابات سال  88انتخابات سال  

 10,5 32,1 خانواده

 4,0 17,7 دوستان

 1,0 4,4 همکاران

  0,5 2,1 سخنرانی و جلسات
 0 0,7 هاي مجازي شبکه

 8,7 15,8 کدام هیچ
  3,2  4,9 پاسخ بی

  پاسخ بی

  72,1  22,1 رأي نداده
 100,0 100.0 جمع

  
 را درصد نیشتریب همکاران سپس و دوستان خانواده، شود یم مالحظه که طور همان

  .اند داده اختصاص خود به داهایکاند انتخاب در مؤثر يفرد انیم ارتباطات عوامل انیم در
  

  انتخابات در نکردن / کردن شرکت در رگذاریتأث منبع -9 جدول
  90انتخابات سال  88انتخابات سال  
 18,5 29,8 هاي جمعی وابسته به رسانه

 19,2 27,1 فردي وابسته به ارتباطات میان

 12,6 23,1 وابسته به هر دو منبع

 49,7 20,0 یک عدم وابستگی به هیچ

 100 100 جمع
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 عنوان به جمعی هاي رسانه به وابستگی میزان 88 سال انتخابات در 9 جدول طبق
 ارتباطات به وابستگی از بیشتر اندکی  نکردن،شرکت  یا کردن شرکت در ذارتأثیرگ منبع
 برعکس 90 سال انتخابات در اما) درصد 27,1 برابر در درصد 29,8 (است فردي میان
 جمعی هاي رسانه به وابستگی از بیشتر اندکی فردي میان ارتباطات به وابستگی و است
  .)درصد 18,5 برابر در درصد 19,2 (است

 اند گفته 90سال  انتخابات در درصد 49,7 و 88 سال انتخابات در درصد 20 مچنینه
 ارتباطات یا به رسانه ی وابستگیچ شرکت نکردن در انتخابات هیا شرکت کردن يکه برا

 خود را یم هستند که تصمی از آنان کسانی بخش قابل توجه ندارند؛ که احتماالًفردي یانم
 ی کسانمانند؛ اند  گرفتهیشها پ  نکردن در انتخابات از مدت شرکتیا بر شرکت کردن یمبن

 در نقطه یا و دانند ی مخود شرعی یا و ي شهروندسیاسی، یفهکه شرکت در انتخابات را وظ
  .دارند شدیدي اختالف کشور سیاسی که با نظام یمقابل مانند کسان

  
 فردي یانم ارتباطات و انتخابات در آگاهی و اطالعات کسب منبع بین رابطه

  )خانوادهگروه  (سیاسی رفتار در
 انتخابات یداهاي درباره کاندی منبع اطالعات و آگاهین ب، پژوهشین انتایج طبق

 ؛دارد وجود ي در خانواده رابطه معناداریاسی در رفتار سفردي یان و ارتباطات م90سال 
 یشترسته بودند، ب وابفردي یان به ارتباطات می بخشی و آگاهی که در منبع اطالعاتیکسان

)  درصد21,9 و 37,7 یببه ترت( دارند یش گراپیرو و سپس به دسته ییبه دسته گفتگو
 اي دسته و) درصد 25( دارند یش به رهبر گرایشتر ب،و در نقطه مقابل وابستگان به رسانه

 هستند فردگراها بین در بیشتر ندارد فردي میان ارتباطات و رسانه به وابستگی هیچ که
  .)درصد 35,8(

 و 88 انتخابات سال یداهاي درباره کاندآگاهی و اطالعات منبع بین همچنین
 کسانی ؛ وجود داردي رابطه معناداریز در خانواده نیاسی در رفتار سفردي میانارتباطات 



   
  
  
  

 23  ...  هاي    مقایسه نقش ارتباطات میان فردي و رسانه

 بود به فردي میان ارتباطات یشتر ب88ها در سال   آنی بخشی و آگاهیکه منبع اطالعات
 مقابل نقطه در)  درصد20,5 و 23,2 یب ترتبه( دارند یشا و سپس فردگرا گریروپ

 و 28,4 ترتیب، به( دارند یش سپس رهبر گرا و به فردگرابیشتر ،رسانه به وابستگان
23,3(.  

 در رهبر دسته درصد 43,8 که شویم می جابجا کردن سطر و ستون متوجه با
 هستند فردي میان تباطاتار به وابسته درصد 23,3 و رسانه به وابسته 88 سال انتخابات
 درصد وابسته به رسانه 17,6 و  شدهکم عدد دو این فاصله، 90 انتخابات در که درحالی

 یرو پدستهدرصد  37,9 ضمن آنکه اند،  بودهفردي میان درصد وابسته به ارتباطات 17و 
 درصد وابسته به ارتباطات 32,3 و اند بوده رسانه به وابسته 88در انتخابات سال 

 19,9 و درصد 15,5 به 90 سال در ترتیب به عدد این که درحالی اند،  بودهفردي انیم
 .است رسیده درصد

  
  خبر کسب منابع و سیاسی رفتار در فردي میان ارتباطات بین رابطه
 و منابع کسب خبر یاسی در رفتار سفردي یان ارتباطات مین بیق تحقیج نتاطبق

 تقریباً  منبع اخباریر در متغفردي میان به ارتباطات وابستگان ؛ وجود دارديرابطه معنادار
 21 و 21,7 یب ترتبه( دارند یش و رهبر در گروه خانواده گرایرو سطح به پیکدر 

 26,3( دارند یش به فردگرا گرایشتر ب،و در نقطه مقابل وابستگان به رسانه) درصد
 برابر در 19,3(ه است  وابستفردي میان از رهبر به ارتباطات یش بیرو پینهمچن) درصد

  .برابرند دو این رسانه به وابستگی در ولی) درصد 17
  

 رفتار در فردي میان ارتباطات با کاندیدا انتخاب در تأثیرگذار منبع رابطه
  خانواده گروه در سیاسی

عنوان منبع   بهفردي میان به ارتباطات وابستگان که داد نشان معنادار رابطه این نتایج
 دارند یش گرایرو و سپس پیی به گفتگویشتر ب88 سال یداي انتخاب کاند دریرگذارتأث
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 دارند یش به رهبر گرایشتر ب،رسانهو در نقطه مقابل وابستگان به )  درصد23,8 و 30,2(
 به فردگرا یشتر ندارند باي ی وابستگیچ که هی کسانهمچنین).  درصد24,3 یب ترتبه(

 به ارتباطات یکسان ی وابستگکه سانیک و) درصد 34,5 ترتیب به( دارند یشگرا
 و 25,7 یب ترتبه( دارند یش گراپیرو و گفتگویی به یشتر و رسانه دارند بفردي یانم

  ).درصد 25,1
 در 32,4( هستند ی متکفردي میان از رهبران به ارتباطات یش بیروان آنکه پضمن

 33,1(وابسته هستند  به رسانه یروان پاز یشو در نقطه مقابل رهبران ب)  درصد27برابر 
 از آن است که ی حاک90 درباره انتخابات سال یج نتاین هم، اما)درصد 27,3 برابر در

 انتخابات یداي در انتخاب کاندیرگذارعنوان منبع تأث  بهفردي میانوابستگان به ارتباطات 
 دارند یش گرایی درصد به گفتگو29,2 با و سپس یرو به پیشتر درصد ب32,3 با 90سال 

 یش و سپس رهبر گرایی به گفتگویشتر بی جمعهاي رسانه که وابستگان به یرحالد
  .) درصد23,8 در برابر 29,2(د ندار

 درصد به ارتباطات 25,5 با رهبران از بیش درصد 38,2 با پیروان آنکه ضمن
 درصد به 25,5 با یروان از پیش درصد ب29,4 که رهبران با ی درحالاند ی متکفردي میان

 .اند متکی جمعی هاي رسانه

  
  سیاسی گیري تصمیم منابع و سیاسی رفتار در فردي میان ارتباطات بین رابطه

 در فردي میان ارتباطات و یاسی سگیري تصمیم متغیر ین بیق تحقیج اساس نتابر
 وابستگان به ارتباطات نتایج این طبق دارد، وجود معناداري رابطه سیاسی رفتار
) درصد 25,6 و 26,5 یب ترتبه( دارند یش گرایرو سپس پییو به گفتگیشتر بفردي میان

 ترتیببه  (دارند گرایش رهبر و فردگرا به بیشتر ،رسانه به وابستگان مقابل نقطه در و
  .)درصد 25,6 و 26,4
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 به ارتباطات یروان درصد پ49,1 شویم می متوجه ستون جابجا کردن سطر و با
 37,5 مقابل در و درصد است 33,5آمار در رهبران  ین که ای در حالاند  وابستهفردي میان

  . به رسانه اتکا دارندیروان درصد از پ24,8 که ی درحالاند متکی رسانه به رهبران از درصد
  

  یاسی سگیري تصمیم منبع کسب خبر و منبع ین برابطه
 گیري تصمیم منبع کسب خبر و منبع ین از آن است که بی حاکیق تحقین انتایج

 0,619 رابطه ین اي برای سی توافقیب ضرمقدار.  وجود دارديه معنادار رابطیاسیس
  . بودن رابطه استي قونشان دهندهاست که 

 فردي میان که به ارتباطات ير افرادبیشت شود میطور که در جدول مالحظه  همان
 منبع ین به همیز نیاسی سگیري تصمیمعنوان منبع کسب اخبار وابسته هستند در  به

 50,1 اما در نقطه مقابل هستند ها رسانه به متکی درصد 4 فقط).  درصد79,7 (اند یمتک
 منبع ینعنوان منبع کسب اخبار به هم  بهی جمعهاي رسانهدرصد از وابستگان به 

 به کی متیز درصد ن26,9 وابسته هستند؛ و یز نیاسی سگیري تصمیمعنوان منبع  به
  . هستندفردي میانارتباطات 

  10 جدول 

  گیري  ع تصمیممنب
  سیاسی

  منبع کسب 
  خبر سیاسی

عدم 
وابستگی به 

  یک هیچ

وابسته به 
ارتباطات 

  فردي میان

وابسته به 
هاي  رسانه

  جمعی

وابسته به 
هر دو 

  منبع
  مجموع

 100,0 4,5 9,1 15,2 71,2  یک عدم وابستگی به هیچ

 100,0 9,1 4,2 79,7 7,0  فردي وابسته به ارتباطات میان

 100,0 16,3 50,1 26,9 6,6  هاي جمعی سانهوابسته به ر

 100,0 48,3 11,2 35,4 5,1  وابسته به هر دو منبع

 100,0 21,0 30,8 36,8 11,4 جمع
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  سیاسی مشارکت و خبر کسب منابع بین رابطه
 منبع دو به وابستگی هیچ که کسانی شود می مشاهده 11 جدول در که طور همان

 مشارکت کمترین اند نداشته خبر کسب براي جمعی يها رسانه و فردي میان ارتباطات
  .اند داشته را سیاسی مشارکت نبیشتری جمعی هاي رسانه به وابستگان و سیاسی

   
  11 جدول

 میانگین مشارکت سیاسی  فراوانی 

 9,2941 64 یک عدم وابستگی به هیچ

 20,006 143 فردي وابسته به ارتباطات میان

 24,4134 451 هاي جمعی وابسته به رسانه

 22,0076 177 وابسته به هر دو منبع

 21,9898 835 جمع

  
 نظر از خبر کسب منابع طبقات بین که داد نشان طرفه یک واریانس تحلیل آزمون نتایج

 دسته بین شود می مالحظه که طور دارد، همان وجود معناداري تفاوت سیاسی مشارکت
 مشارکت نظر از معناداري تفاوت ردیگ هاي دسته تمام و یک هیچ به وابستگی عدم

 کسانی با اند فردي میان ارتباطات به وابسته که کسانی بین همچنین دارد، وجود سیاسی
  .دارد وجود معناداري تفاوت سیاسی مشارکت نظر از اند جمعی هاي رسانه به وابسته که
 

 12 جدول
) I منابع کسب خبر(  )  J(ینیانگتفاوت م  )منابع کسب خبر I-J( 

 *10,71237- فردي وابسته به ارتباطات میان

- هاي جمعی وابسته به رسانه  15,11931 * 

  یک عدم وابستگی به هیچ

 *12,71351- وابسته یکسان به هر دو منبع

D
U

N
N

E
T

T
 C

 

 *4,40694-  هاي جمعی وابسته به رسانه فردي وابسته به ارتباطات میان



   
  
  
  

 27  ...  هاي    مقایسه نقش ارتباطات میان فردي و رسانه

  سیاسی مشارکت و سیاسی گیري تصمیم منابع بین رابطه
 هاي رسانه و فردي میان ارتباطات منبع دو به وابستگی هیچ که کسانی تحقیق، نتایج طبق

 به وابستگان و سیاسی مشارکت کمترین اند نداشته سیاسی گیري تصمیم براي جمعی
  .اند داشته را سیاسی مشارکت بیشتر جمعی هاي رسانه

  
 13 جدول

میانگین مشارکت   فراوانی 
 سیاسی

 11,6964 94 یک  وابستگی به هیچعدم

 21,2187 308 فردي وابسته به ارتباطات میان

 24,9769  257 هاي جمعی وابسته به رسانه

 24,4752 176 وابسته به هر دو منبع

 21,9898 835 جمع

  
 نظر از خبر کسب منابع طبقات بین که داد نشان طرفه یک واریانس تحلیل آزمون نتایج

  دارد، وجود معناداري وتتفا سیاسی مشارکت
  

  14 جدول
) I منابع کسب خبر(  )  J(یانگینتفاوت م  )منابع کسب خبر I-J( 

 *9,52232- فردي وابسته به ارتباطات میان

 *13,28050- هاي جمعی وابسته به رسانه

  یک عدم وابستگی به هیچ

 *12,77879- وابسته یکسان به هر دو منبع

D
U

N
N

E
TT C

 

  *3,75819-  هاي جمعی وابسته به رسانه فردي رتباطات میانوابسته به ا
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 تمام و یک هیچ به وابستگی عدم دسته بین شود می مالحظه که طور همان
 بین همچنین دارد، وجود سیاسی مشارکت نظر از معناداري تفاوت دیگر هاي دسته

 اند جمعی هاي سانهر به وابسته که کسانی با اند فردي میان ارتباطات به وابسته که کسانی
  .دارد وجود معناداري تفاوت سیاسی مشارکت نظر از

  
  گیري نتیجه

 که دهد یمي این مطالعه نشان ها افتهی آید می ذیل در که متغیري سه به توجه با .1
 ارتباطات از تر قوي 88 سال جمهوري ریاست انتخابات در جمعی هاي رسانه نقش
 ارتباطات نقش 90 سال اسالمی شوراي مجلس تانتخابا در که درحالی بوده، فردي میان
 به نظر -پژوهش اول فرضیه بنابراین ؛است بوده جمعی هاي رسانه از تر قوي فردي میان

 از ارتباطات تر يقوي جمعی ها رسانه نقش 90 و 88 در هر دو انتخابات سال رسد یم
  .شد رد 90 لسا انتخابات درباره و تأیید 88 سال انتخابات ي باشددربارهفرد انیم

 سال در جمعی هاي رسانه به وابستگی :انتخابات در آگاهی و اطالعات  منبع-الف
) درصد 26,7 برابر در 39,5 (است فردي میان ارتباطات به وابستگی از بیش 88

 به وابستگی از بیش فردي میان ارتباطات به وابستگی 90 سال انتخابات در که درحالی
  ).درصد 14,8 برابر در 17,4 (است جمعی هاي رسانه

 هاي رسانه : شرکت نکردن در انتخاباتیا در شرکت کردن و یرگذار تأثمنبع -ب
 است داشته 88 سال در متغیر این در فردي میان ارتباطات از تر برجسته نقشی جمعی

 از تر قوي فردي میان ارتباطات 90 سال در که درحالی) درصد 27,1 برابر در 29,8(
  ).درصد 18,5 برابر در 19,2 (ستا بوده ها رسانه

 از تر قوي را رسانه پاسخگویان بیشتر :یدا در انتخاب کاندیرگذار تأثمنبع -ج
 24 (دانند می 88 در سال یدا در انتخاب کاندیرگذارعنوان منبع تأث  بهفردي میانارتباطات 
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ها بود   رسانه باالتر ازی اندک  فردي یان مارتباطات 90 سال در اما) درصد 22,5 برابر در
  ).درصد 7,5 برابر در درصد 7,7(

 را وابستگی این و است توجه قابل نیز فردي میان ارتباطات به وابستگی درصد اما 
 مردم سیاسی مشارکت ،88 انتخابات در کرد، تبیین 88 انتخابات شرایط به توجه با باید

 انتخابات در رکشو کل در  درصد85 (رسید گذشته سال 30 در خود حد باالترین به
 و داشتند کاندیداها انتخاباتی هاي فعالیت در اي گسترده حضور مردم و) کردند شرکت

 76 پژوهش این هاي یافته طبق که طوري به. گرفت شکل فراوانی فردي میان گفتگوهاي
 به منجر تواند می ها این همه اند داشته بیان کاندیدها درباره را خود نظر مردم درصد

  .شود فردي میان ارتباطات به ابستگیو باالرفتن
 تواند ی م90 در انتخابات مجلس سال فردي میان بودن ارتباطات تر قوي دلیل اما

 یغات تبلیو و ماهواره و رادیزیون باشد که تلومی اسالي انتخابات مجلس شورایتماه
 پر را ها رسانه این خأل توانند نمی نیز دیگر هاي رسانه و کنند ی را منتشر نمیداهاکاند
 مردم اطالعات مورد و کند، می پیدا افزایش فردي میان ارتباطات قدرت بنابراین. کنند

 انتخابات ین در ایزبرانگ نکته تأمل. کنند ی میافت خود دریک از افراد نزدیشتر را بیازن
 یعنی وابسته نبودند، ی منبعیچ به هاند  اظهار داشتهیان درصد پاسخگو60,5 است که ینا

 درصدي 27 مشارکت به توجه با درصد این کردند، ی اخبار انتخابات را دنبال نماًاساس
  .است منطقی 90 سال انتخابات در

 ارتباطات به را رسانه جامعه از  درصد53,9 سیاسی اخبار کسب براي) 2
 فردي میان ارتباطات جامعه از  درصد17 حال عین در دهند می ترجیح فردي میان

 به وابسته  درصد36,8 سیاسی گیري تصمیم براي اما است؛ رسانه از تر مهم برایشان
 بنابراین دانند؛ می تر مهم را ها رسانه  درصد30,8 فقط و هستند فردي میان ارتباطات

 در و جمعی هاي رسانه به بیشتر خبر کسب در افراد رسد می نظر به -دوم  فرضیه
  .شد تأیید -باشند وابسته رديف میان ارتباطات به بیشتر سیاسی گیري تصمیم تصمیم
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 80 هستند، فردي میان ارتباطات به وابسته اخبار کسب در که افرادي آنکه ضمن 
 هاي رسانه به که افرادي اما اند وابسته منبع همین به نیز سیاسی گیري تصمیم در درصد
 -جمعی هاي رسانه-منبع همین به درصدشان 50 اند، وابسته اخبار کسب براي جمعی

 16 و اند فردي میان ارتباطات به وابسته درصد 27 و اند وابسته سیاسی گیري تصمیم براي
 ارتباطات قدرت بیانگر مطلب این اند؛ وابسته منبع دو هر به یکسان طور به درصد

 عنوان به فردي میان ارتباطات دیگر عبارت به است سیاسی گیري تصمیم در فردي میان
 هاي کانال شومیکر و راجرز تعبیر به یا دکن می عمل جمعی هاي رسانه صافی
 هاي کانال که درحالی دارند نقش دانش و آگاهی آمدن وجود به در اساساً جمعی، ارتباط
 و راجرز (هستند مؤثر عقیده و نظر تغییر یعنی ترغیب مرحله در شخصی، ارتباط

  ).222: 1369 شومیکر،
 منبع نیز و کاندیدا انتخاب در ارتأثیرگذ منبع متغیرهاي رابطه نتایج به توجه با) 3
 در که گفت توان می ،سیاسی رفتار در فردي میان ارتباطات متغیر با سیاسی گیري تصمیم
از  بیش پیروان 90 و 88 سال انتخابات در چه و کلی حالت در چه سیاسی گیري تصمیم
 از بیش رهبران و هستند فردي میان ارتباطات از متأثر سیاسی گیري تصمیم در رهبران
  .اند متکی ها رسانه به پیروان

 سیاسی اخبار کسب براي دیگر هاي زمان از بیشتر انتخابات زمان در پیروان) 4
 پیروان از درصد 19,3 کلی وضعیت در که درحالی هستند، فردي میان ارتباطات به متکی
 انتخابات رد اما کنند می کسب فردي میان ارتباطات منابع از را اخبار که اند کرده اعالم
 کلی حالت در درصد 17 از نیز رهبران البته رسد می درصد 32,3 به رقم این 88 سال

 به گروه دو هر اتکاي از که است جالب رسند می 88 سال انتخابات در درصد 23,3 به
 59 از پیروان شود، می کاسته انتخابات زمان در اخبار کسب براي جمعی هاي رسانه
این  ضمن قضیه این. رسند می درصد 44 به درصد 59 از رانرهب و درصد 38 به درصد

 بودن ناکافی از حکایت است انتخابات زمان در فردي میان ارتباطات قدرت از نشان که
  .است انتخابات زمان در هاي رسانه به اعتماد عدم شاید و ها رسانه اخبار
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 گیري یمتصم منبع همچنین و خبر کسب منبع در که افرادي سیاسی مشارکت) 5
 در که است کسانی از تر پایین معناداري طور به اند، فردي میان ارتباطات به وابسته سیاسی

  .هستند ها رسانه به وابسته متغیر دو این
 فقط به دو بخش توان ی جامعه را نم،يا  دومرحلهیان جریهبرخالف نظر) 6

 رهبر و یرو،نفعل، پ م، پژوهش پنج دسته فردگراین کرد و در ایم تقسیروانرهبران و پ
 و مصرف یاسی و مشارکت سیاسی رفتار سیک است که هر  شدهیل تشکییگفتگو
  . دارندی متفاوتیاسی سگیري یم و منابع تصمیرسان  و منابع اطالعيا رسانه
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