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10.22034/SSYS.2022.1809.2286  
 88/5/8033تاریخ دریافت مقاله: 

 0/8/8033تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                 
 

با  تواندیانتخابات است که پژوهشگر م یشناسجامعه یاساس یهاژهیاز کارو یکی یرفتار انتخابات لیتحل
و  ییشناسا ،ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر یدر رفتار انتخابات یمتعدد یمختلف، الگوها مطالعه انتخابات

و  ازدهمی  یدوره ها روزیپ یدایکاند یاتانتخاب یگذار بر جذب جوانان به کارزارها ریتاث یمولفه ها نییتع
و هدف از نوع  جهیبر اساس نت قیتحق نیا ،اساس نیباشد. بر هم یم یجمهور استیدوازدهم انتخابات ر

داده ها از شاخه  یگردآورروش  ثیو از ح یفیتوص قاتیو از نظر روش، جزو تحق یبردکار قاتیتحق
 اریاطالعات در اخت یآوره و جهت جمعیعدد پرسشنامه ته 314است. با توجه به حجم نمونه،  یشیمایپ

 قرار گرفت. ، داده بودند یرا یکه به حسن روحان یافراد
 ژهیو یکه برنامه ها نشان داد یآمار یها کیشده با استفاده از تکن یگردآور یداده ها لیو تحل هیتجز

 یادینقش ز یجمهور استیو دوازدهم انتخابات ر ازدهمی  یانتخابات در مشارکت جوانان در دوره ها
 داشته است.

 .مشارکت جوانانت جمهوری، کارزارهای انتخاباتی و جامعه سیاسی، انتخابات ریاس واژگان کلیدی:

                                                           
واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد  الملل، نیو روابط ب یاسیگروه علوم س ،یاسیس یجامعه شناس یدکتر یدانشجو -1

 رانی، تهران، ایاسالم

 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،الملل، واحد تهران جنوب نیو روابط ب یاسیگروه علوم س ،یاسیسیشناس، جامعهاستادیار -2
 )نویسنده مسئول( رانیتهران، ا

E-mail: S_binesh@yahoo.com 
 رانیا، تهرانی، دانشگاه آزاد اسالم ی،واحد تهران مرکزی، اسیگروه علوم س ،اریدانش -3

 رانیا، تهران ی،دانشگاه آزاد اسالم ،واحد تهران جنوب ،الملل نیو روابط ب یاسیگروه علوم س ،اریاستاد -4
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 مقدمه
ای در مباحث های مهم مشارکت سیاسی، جایگاه ویژهمشارکت انتخاباتی به عنوان یکی از گونه

شناسی انتخابات به طور خاص دارد. تحلیل رفتار شناسی سیاسی به طور عام و جامعهجامعه
تواند با مطالعه شناسی انتخابات است که پژوهشگر میهای اساسی جامعهانتخاباتی یکی از کارویژه

های مختلف، الگوهای متعددی در رفتار انتخاباتی ارائه دهد. مشارکت در انتخابات و رأی انتخابات
شود. این سؤال که علل و های اساسی رفتار سیاسی شهروندان محسوب میدادن از مؤلفه

ترین موضوعات مورد مطالعه در های شهروندان برای مشارکت در انتخابات چیست، از مهمانگیزه
شناسی سیاسی است. از جمله دالیل مطالعه مشارکت انتخاباتی، بررسی علل و عوامل هجامع

تأثیرگذار بر انتخاب کاندیدای مورد نظر است. میزان مشارکت شهروندان در انتخابات، یکی از 
ها بر حضور های میزان مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی در کشورهاست و حکومتشاخص

کنند. در واقع، حکومتی که بتواند بیشترین مشارکت در ابات تأکید میحداکثری مردم در انتخ
تواند از مواضع المللی نیز میانتخابات را جلب کند، نه تنها در عرصه داخلی بلکه در عرصه بین

مقتدرانه ای برخوردار باشد. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بستری برای اعتماد به نفس 
کند که بتوانند در اداره امور کشور رأی مردم را پشتیبان تخبان مردم فراهم میمسئوالن سیاسی و من

های خود بدانند. به همین دلیل، کاهش مشارکت مردم در انتخابات یکی از مسائل اساسی تصمیم
های اخیر، روند کاهش مشارکت انتخاباتی به خصوص در میان آید. در دههها به شمار میدولت

ری از کشورها حتی در میان کشورهای پیشرفته صنعتی به یک مشکل جدی تبدیل جوانان در بسیا
های انتخاباتی  یک توان با مطالعه عوامل تأثیرگذار بر جذب جوانان به کمپینشده است. لذا می

دهی و به تبع آن مشارکت سیاسی جوانان  را مورد نامزد انتخابات ریاست جمهوری، رفتار رأی
 بررسی قرار داد. 

است. کارزارهای انتخاباتی یک سازمان  1موضوع محوری این مقاله، کارزارهای انتخاباتی سیاسی
های رقابت انتخاباتی در جهان ترین شیوهسیاسی است که امروزه به عنوان مؤثرترین و کاربردی

ا ب یانتخابات کارزار کشود و نقشی اساسی در پیروزی یک نامزد انتخاباتی دارند. یشناخته می
یکی  کند.یرا فراهم م یرقابت انتخابات کیدر  یروزیامکان پ ،امکانات جیهدفمند و بس یزیربرنامه

های خاص سن از عناصر اصلی کارزار انتخاباتی، نیروی انسانی است و جوانان به دلیل ویژگی
اصلی جوانی، از سویی نیروی پیشرو در کارزارهای انتخاباتی و از سوی دیگر، یکی از مخاطبان 

درصد از جمعیت  32، 1331کارزارهای انتخاباتی به شمار می آیند. بر اساس سرشماری سال 
میلیون نفر  در این بازه سنی قرار دارند. بنابراین، اهمیت میزان تأثیرگذاری جوانان  21کشور معادل 

د شود که درصها، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری زمانی مشخص میبر سرنوشت انتخابات
آماری جوانان را به نسبت جمعیتی که از حق رأی دادن برخوردار است، مشخص کنیم. بر اساس 

میلیون نفر  11افرادی که واجد شرایط رأی دادن بودند،   1336آمار اعالمی وزارت کشور در سال ،
 41دهی بودند که با توجه به میزان جمعیت جوان، سهم جوانان در جمعیت واجد شرایط رأی

که بتواند رأی جوانان را به خود جلب کند نقش  ییدایکاندبود؛ میزانی که در پیروزی هر  درصد

                                                           

1. Political campaign 
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. به واقع، رأی جوانان در پیروزی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری کندیم فایا تأثیرگذاری
 کی تیو مشروع تیمشارکت شهروندان در مقبول زانیم تیبا توجه به اهمبسیار تأثیرگذار است. 

 نیشتریتا بتوانند ب کنندیم دیها همواره بر شرکت شهروندان در انتخابات تأکحکومت ،یاسیس نظام
 تیبر مشروع یمشارکت حداکثر  رایمختلف جلب کنند، ز یهامشارکت را در انتخابات زانیم

صورت گرفته در  یهااست که پژوهش یدر حال نی. ادیافزایها محکومت یالمللنیو ب یداخل
 تواندیپژوهش م نیاندک است و انجام ا اریمحدود و در حوزه جوانان بس یمشارکت انتخابات مورد
  کمک کند. یرفتار انتخابات یموضوع با توجه به قلت مطالعات در حوزه بررس اتیادب یبه غنا

از این رو، در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه مشارکت سیاسی جوانان و علل  جذب آنان به 
ای پیروز انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاندید
انتخابات ریاست جمهوری  نامزد نیو مشارکت در کمپ تیانتخاب، حماگیری جوانان در تصمیم

دهی جوانان را مورد مطالعه قرار دهیم و با استفاده از نتایج حاصل، بپردازیم. همچنین رفتار رأی
ی انتخابات یهانیکمپدهی و مشارکت در دهی آنان ارائه نماییم. بی تردید، رأیرفتار رأیمدلی از 

ساالر است تا به این آشکارترین نوع مشارکت سیاسی برای اغلب شهروندان در جوامع مردم
تصمیم برسند که از چه کسی حمایت کنند، به چه کسی رأی دهند و نظر خود را در اداره امور 

 عمومی و اجتماعی اعمال کنند. این پژوهش درصدد است تا به پرسش زیر پاسخ دهد: 
 و ازدهمی یجمهور استیانتخابات ر روزیپ یدایکاند یانتخابات یجذب جوانان به کارزارها

 بود؟ یلیها، مختصات و دالیژگیدوازدهم متأثر از چه و
 

 مبانی نظری پژوهش
 مشارکت سیاسی

مساعی پژوهشگران حوزه های مختلف از نیمه دوم قرن بیستم بر این امر بوده که علل بیرونی و 
محرکات مشارکت سیاسی به ویژه مشارکت انتخاباتی را مورد مطالعه قرار دهند. در این باب نظریه 

 های مختلفی بیان شده که بیشتر از جوامع غربی ریشه می گیرند. 
 های مشارکت سیاسی نظریه

اقتصادی،  –معنای مشارکت و وجه دیگر آن، عدم مشارکت، نقطه اتصال ساحت های اجتماعی 
سیاسی، فرهنگی و ... است. نظریه پردازان عرصه سیاسی، روانشناسی، اجتماعی، اقتصادی و دیگر 

 اند.حوزه ها با هدف تفسیر مشارکت و عدم مشارکت نظریه های متفاوتی را ارائه نموده
 ماکس وبر 

 وبر سه نوع جامعه را نام می برد: 
نظام سنتی: در این نوع نظام، مشروعیت از اعتقاد به آیین های کهن تأمین می شود که نهادی پایدار 

 دارد. 
نظام کاریزماتیک: این نظام وضعیتی قهرمانانه و قداست گونه دارد و تعامل میان رهبر و تابع، 

سعه نهادهای سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی به آورد که بر طبق آن تووضعیتی را پدید می
 حداقل می رسد.

نظام بوروکراتیک: در این سیستم فرد در درون سازمان اداری، اعتقاد راسخ به قانونی بودن قوانین 
 تواند به ایفای نقش خود بپردازد.موجود دارد و در جامعه می
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 رابرت دال 
است اجتماعی، اما به صورت غریزی و اکتسابی،  انسان هرچند حیوانی»بر اساس نظریه دال، 

سیاسی نیست و یا حداقل کامال نمی توان او را سیاسی خواند. با این حال که زیستگاهش اجتماع 
 است، اما ضرورتی برای مطابق سازی او با جامعه و سیاست های آن وجود ندارد. 

 
 : الگوی رابرت دال8شکل 

 

  و همکارانآلموند 
در نوشتار فرهنگی مدنی، آلموند و وربا در گونه شناسی فرهنگ سیاسی، سه گونه از فرهنگ 

 سیاسی را از یکدیگر تفکیک می نمایند: 
: این فرهنگ در ساختار بدون دولت تکوین می یابد. شخص نه به صورت 1فرهنگ سیاسی محدود

نه خویش را به عنوان یکی از آگاه است و « نظام سیاسی ملی»مستقیم از فرایند و سبک و سیاق 
اعضای ملت می شناسد. در این گونه فرهنگ سیاسی، شخص قدرت قیاس میان دگرگونی هایی را 

 که دستگاه سیاسی آغاز کرده است، ندارد و از نظام سیاسی چشم داشت و توقعی ندارد.

گاهی : در این گونه فرهنگ، شهروندان از نقش های مختلف حکومتی آ2فرهنگ سیاسی تبعی
دارند، اما برای خود سهمی در شراکت و فعالیت در دستگاه سیاسی قائل نیستند. این امر از آنجا 
سرچشمه می گیرد که از دستگاه ورودی نظام، صورتی روشن در ذهن ندارند و خود را در 

  اثرگذاری بر روی این نظام ناتوان می بینند. در این فرهنگ، اشخاص  رویکردی منفعالنه دارند.

: آن دسته از افراد که از بافتار و فرایند نیازهای نظام سیاسی آگاه اند، 3فرهنگ سیاسی مشارکتی
تصمیم گیری های دولت مداخله می کنند. این گروه، از که در 4مشارکت کنندگان سیاسی هستند

ای در مقابل ساختارهای سیاسی همچون احزاب و گروه های رفتار و کنش های خاص و ویژه
 منصب و نقش های آنها در این بافتارها برخوردارند. صاحب

                                                           

1.  parochial 
2.  subjective 
3.  participation 
4.  participants 
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انواع یاد شده به شکل خالص در هیچ فرهنگی وجود ندارد و اصوال تمامی فرهنگ های سیاسی، 
آمیزه ای از این سه گونه را در خود گنجانیده اند. از این آمیزه، سه گونه فرهنگ سیاسی ترکیبی 

محدود. )آلموند،  –مشارکتی و مشارکتی  –، تبعی تبعی -شکل می گیرد: فرهنگ سیاسی محدود
 (11: 1363وربا، 
 هانتینگتون و نلسون 

نلسون و هانتینگتون، مشارکت سیاسی را امری عینی و منفک از رویکردهای ذهنی اشخاص مورد 
بررسی قرار داده اند. در بررسی آنها مشارکت سیاسی تابعی از دامنه کنش های دولتی در جامعه 

در این رویکرد در کشورهای در حال توسعه، مشارکت اجتماعی به شکل اعم و  می باشد.
مشارکت سیاسی به شکل اخص در ذات خود، هدف محسوب نمی شود و آن را باید تابعی از 
مقاصد نخبگان حاکم بر جامعه و خط مشی آنها و یا برآیند فرعی توسعه به طور کلی به حساب 

امع نهادهای مسئول و دولت حاکمه برای استحکام و ثبات قدرت آورد. به بیان دیگر، در این جو
خویش، ثبات استقالل ملی و یا اصالحات اجتماعی و به حداقل رسانیدن نابرابری های اقتصادی و 
اجتماعی، مشارکت قسمت هایی از جامعه را در سیاست تسهیل می سازد. در دیدگاه ایشان، از 

ماعی، نرخ سواد مؤثرترین متغیر در مشارکت سیاسی میان متغیرهای مربوط با منزلت اجت
(. گذرگاه ثانوی، مجاری سازمانی  به مفهوم میزان مشارکت و 11: 1376است)هانتینگتون، نلسون، 

ها و نهادهای اجتماعی همچون: اتحادیه های صنفی، انجمن های اجتماعی حامی فعالیت در گروه
ت اجتماعی و سیاسی کم اثر نیستند. این عامل در گروه های خاص و ...است که در میزان مشارک

جوامعی که مجال تحرک فردی در آن با موانعی رو به روست، حائز اهمیت است، چرا که در این 
رویکرد افراد برای وصول به موقعیت اجتماعی و اقتصادی بهتر، فعالیت در سازمان های اجتماعی، 

 در نظر می گیرند.  انجمن ها و احزاب را به عنوان آخرین راهکار
 

 
 : الگوی عام بررسی های هانتینگتون و نلسون5شکل 

   
 

 ساموئل هانتینگتون 
هانتینگتون در تالش است تا اصول توسعه و نوسازی را بر اساس عواملی همچون: اقتدار 

 ها، توسعه مشارکت سیاسی و گسترش مشارکت سیاسی تعیینخردمندان، تفکیک پذیری ساخت
مشارکت را از دو منظر تفسیر می کند: اول گسترش قدرت در نهاد یک نظام سیاسی به کند. وی 

اجتماعی و اقتصادی به واسطه  معنای کسب توانایی در مسیر سیاست نوینی برای اصالحات
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های دولت؛ دوم، هماهنگ سازی درست نیروهای اجتماعی تولیدکننده و مصرف کننده در کنش
 یک نظام.

با مطرح نمودن نظریه نوسازی « سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»تاب هانتینگتون در ک
مرتبط با تغییرات اجتماعی بنا و نهادمندی، نهادمندی را محور و متغیر  اصلی بررسی های 

گذارد و آن را سنجه منحصر به فرد مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی بیان می کند. وی خاطر می
سازد که دستگاه سیاسی کارآمد نظامی است که از باالترین میزان نهادمندی برخوردار نشان می

 (. 12: 1376باشد)بدیع، 

 
: مدل هانتینگتون8 نمودار  

   

 میلبراث و گوئل 
یکی از مسائلی که در حوزه علوم اجتماعی مطرح می شود این است که از چه طریق و چگونه 

دات و کنش هایی در عرصه سیاست افراد آنها را به اعتقامهارت ها و توانایی های شخصیتی 
های شخصیتی افراد کشاند. عامل اساسی که در مطالعات روانشناختی مورد نظر است، ویژگیمی

می باشد. این مسئله که این خصوصیات فردی ریشه در شخصیت و ذات فرد دارد، نظریه پردازان 
یعنی  1ین مسئله را در چارچوب میان رشته ایرا در حوزه علوم اجتماعی بر آن داشت که ا

روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. تأثیر گذاری، اطمینان، عدم قدرت و .. از این گونه 
 عوامل در تبیین مشارکت سیاسی هستند.

 
 

 : عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی میلبراث، گوئل8شکل 
 

                                                           

1. Interdisciplinary 
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 1دانیل لرنر 
اساس با یکدیگر متفاوت اند ترسیم می کند: جامعه سنتی و جامعه لرنر دو گونه جامعه را که در 

 نوین.
جامعه سنتی، جامعه ای است که در آن به علت نرخ پایین سوادآموزی، شهرنشینی، میزان دسترسی 
به وسایل ارتباطات جمعی و در نهایت ضعف تعامل اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی وجود 

ح خود واقع است. وی با آشکارسازی این متغیرها در جوامع مدرن، از ندارد یا در پایین ترین سط
یاد می کند. در نتیجه وجه ممیزه میان دو نوع جامعه سنتی « جوامع مشارکتی»این جوامع به عنوان 

شیوه مشارکتی در جوامع مدرن در قیاس با جوامع سنتی، »و مدرن این متغیرهای مشارکتی است: 
لرنر در بررسی  شش کشور خاورمیانه )مصر، لبنان، «. ان بستگی داردبه کثرت مشارکت شهروند

سوریه، اردن، ترکیه و ایران( متغیرهایی همچون: محل سکونت، نرخ سواد، پایگاه اجتماعی، 
های جمعی و گروه بندی سیاسی مورد سنجش قرار اقتصادی، سن، مذهب را با میزان کاربرد رسانه

ی نتایج حاصله، نظریه خود را بر اساس مراحل مدرنیزاسیون و توسعه داده است. لرنر با به کارگیر
کشور به انجام  73اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح نموده است. وی بررسی هایی نیز پیرامون 

رسانید و دریافت که چهار مرحله رشد ارتباطی تا تبدیل یک جامعه به جامعه مشارکتی به ترتیب 
 زیر وجود دارد: 

 میزان شهرنشینی؛ شهرنشینی:
 سواد: میزان توانایی خواندن و نوشتن به یک زبان؛

مشارکت رسانه ای: میزان خرید روزنامه، مجله، حضور در سینماها، میزان مالکیت تلوزیون و رادیو 
 توسط شهروندان؛

 مشارکت انتخاباتی: میزان مشارکت در انتخابات محلی یا ملی.
گفتنی است که این چهار مرحله با یکدیگر در تعامل متقابل قرار دارند و مشارکت در هر یک به 

 مفهوم مشارکت در دستگاه سیاسی جامعه است. 
 ریموند فرست 

وی از جمله نظریه پردازان آمریکایی تبار است که آغاز توسعه سیاسی را مرهون یک گونه نوآوری 
ده در نگاه او از یک نوع رضایت بر ثبات و هراسان از تغییر داند. کشورهای عقب مانمعیشت می

برخوردارند. حتی در صورتی که این تغییر بازتاب اجتماعی و اقتصادی مثبت داشته باشد، بازهم 
در مقابل آن مقاومت می کنند. دلیل این کنش سیاسی را می توان در تمایل نخبگان سیاسی در 

 حفظ میراث کهن دانست.
 ماعیسرمایه اجت

در طی سالیان اخیر، مفهوم سرمایه اجتماعی به خصوص در آمریکا و بریتانیا، به یکی از 
مهمترین مفاهیم در علوم اجتماعی بدل شده و دلیل آن به این قضیه بازمی گردد که جوهر روابط 
اجتماعی در این جوامع فردگراست. در گرایشات مختلف تعاریف متفاوتی از سرمایه اجتماعی 

 ه شده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:ارائ
جیمز کلمن: در رویکرد کلمن، سرمایه اجتماعی روندی اجتماعی است که با هموار نمودن مسیر 

 (.24: 1314برای کنشگران خود، به توسعه منافعشان می پردازد)اونق، 

                                                           

1.  Daniel Lerner 
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ها گیرد که در گروهرا در برمی ها و تعامالتیپیر بوردیو: در نگاه بوردیو، سرمایه اجتماعی موقعیت
های اجتماعی برای افراد امکان دسترسی به فرصت ها، داده ها، منابع مادی و منزلت و شبکه

 (.21: 1312اجتماعی را افزایش می دهد)علوی، 
ای از تعامالت افقی میان افراد و ابعاد مختلف نهادهای رابرت پاتنام: سرمایه اجتماعی به مجموعه

مچون اعتماد، هنجارها و شبکه ها گفته می شود که با صورتبندی و هموار نمودن اجتماعی ه
 (22: 1313شرایط، بهره وری متقابل و اثر بخشی در جامعه را تقویت می کند)مبارکی، 

فوکویاما: به مجموعه ای از هنجارها و ارزش های نامتعارف که اعضای یک گروه که مشارکت 
 (12: 1334ن سهیم اند)فوکویاما، میان آنها متداول است، در آ

گلن لوری: لوری، سرمایه اجتماعی را منابعی می خواند که در جوهر تعامالت خانوادگی و در نهاد 
اجتماع وجود دارد و برای توسعه شناختی و یا اجتماعی اعضای یک جامعه سودبخش است. این 

رای افراد مختلف شکل های منابع که مزیتی در جهت رشد سرمایه انسانی محسوب می شوند، ب
 (31: 1311متفاوتی دارند)اختر محققی، 

نارایان: سرمایه اجتماعی در نظرگاه نارایان، بستری گسترده و مقبول است که به منزله یک 
دورنمای بارور نظری است که در درک و فهم هنجارها و تعامالت اجتماعی در نهادهای اجتماعی 

 (.37: 1311 جوامع کاربرد دارد)اختر محققی،
استفن باس: باس بر این اعتقاد است که سرمایه اجتماعی نظر به توسعه احکام در مورد شرایطی 
دارد که بر اساس آن حکومت ها و اجتماعات محلی بتوانند برای وصول به غایات یکسان و 

 (.1: 1314مشترک، مشارکت داشته باشند)ازکیا، غفاری، 
بندی آنها می توان سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از شبکه ها، با توجه به این رویکردها و جمع 

هنجارها، ارزش ها و فهمی دانست که مشارکت درون گروهی و میان گروهی را در راه به دست 
آوردن منافع متقابل تسهیل می نماید و این شکل از سرمایه را عموماً با میزان تعاون افراد در 

 میان آنها توصیف می کنند. زندگی اجتماعی و اعتماد دوسویه
 

  سیاسی جلب مشارکت در رسانه اهمیت
 سیستم های تحت تأثیر جامعه، فرعی در هایسیستم از یکی عنوان به جمعی ارتباطات ابزار

این  بر حاکم چهارچوب سیستم مردمی در مشارکت توسعه کارایی شان در است و میزاناجتماعی 
شرط  آن ثبات و مردمی وجودیک سیستم به رسانه ها منوطسنجش است. کارآمدی  قابل ابزار

است. در صورتی که  اجتماعی هایمشارکت عنصرجریان بخشی و گیری انسجامشکل در ضروری
 همراهی با در مردم مشارکت های جمعی دررسانه بستر مشارکت مهیا نباشد، امید به اثربخشی پیام

 فضایی مردمی در می توانند هارسانه که درحالیاست.  محال به ملی تعلیق توسعه هایبرنامه
و در  حاکمیت و هاتوده دهی به اعتقاداتوشکل سیستم به بخشی مشروعیت در شرایط هماهنگ با

 در صورت عدم .امور سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار باشند در مشارکت به مردم تحریک نهایت
 به در یک جامعه رو کارایی ارتباطی بدون یک فناوری به های جمعیحقیقت، رسانه این به توجه

 دموکراسی حکومت چهارم رکن جمعی به منزله ارتباط ابزار خواهند شد. قرار گرفتن  تبدیل توسعه
حکومتی  نظام و ارتباط مردمی نشانه مجریه، بهترین و قضاییه مقننه، گانه سه ارکان میان دیگر در

 ملی توسعه معنای تشریح شده را مقدمه با مشارکت در صورتی که  -با در نظر گرفتن آن که است
 دور  -بدانیم آن بر واثرگذار مشروعیت برگرفته از مردمی را نظام ثبات و مردمی نظام پیامدهای از و

بر آن اثرگذار  و در گرو آن گروهی هایرسانه که موفقیت به دست می آید مفاهیم این از جالبی
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 آنها موفقیت همتراز را مردم مشارکت در جمعی هایرسانه موفقیت می توان خواهد بود. در نتیجه
امروزه  دانست. به همین دلیل، آن تداوم و دموکراسی حفظ در نظام پایه های از یکی به عنوان

 .می دانند نظام های خودکامه و مردمی نظام های میان وجه ممیزه را آن شناسانجامعه
با توجه به مطالب گفته شده می توان دریافت نقش رسانه ها در سیستم های مردمی و جلب 
مشارکت آنان  حائز اهمیت است. باید این نکته را در نظر داشت که هرچند شرایط با وجود یک 
سیستم حکومتی دموکراتیک برای فعالیت رسانه های جمعی مهیا و بستر توسعه فراهم است، اما تا 

یادی موفقیت رسانه ها منوط به شیوه کارکرد رسانه ها و هماهنگی شان با سیستم اجتماعی میزان ز
می باشد. در نتیجه می توان گفت مقدمه موفقیت رسانه ها در یک جامعه، اجرایی شدن یک 
سیستم حکومتی مردمی است که زمینه را برای مشارکت مردمی فراهم می سازد. البته این موفقیت 

دی با عناصری چون مدیریت، تخصص عامالن رسانه ای و دانش مربوط به رسانه در مراحل بع
 است. 

 رسانه و انتخابات
ها پیش از ورود به عرصه منازعه، تصمیم خود را برگزارکنندگان انتخابات سیاسی و همچنین رسانه

دلی نامید که گزینند. راهبرد رسانه ای را می توان مای  انتخابات برمیدرباره راهبردهای رسانه
ای را در چارچوب یک مجموعه به هم مشی ها و فریندهای عملیاتی نهاد رسانههدف ها، خط

آمیزد و در این فرایند افق های بلندمدت اطالع رسانی را هدف قرار داده است. در پیوسته درهم می
 این باب راهکارهای رسانه ای را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

الی: در این راهبرد، اولویت رسانه ها پوشش حداقلی اخبار در شرایط پیش از انتخابات راهبرد انفع
است و واکنش آن طرد یا بی توجهی است. رسانه در اعمال این راهبرد بر آن است تا با کم 
توجهی به مسائل مرتبط با انتخابات، آن را بی اهمیت تر از آنچه در واقع در جریان است، نشان 

که حامیان این راهبرد بر این باورند که رسانه با نمایش دادن جدال میان گروه های  دهند؛ چرا
 انتخاباتی در حقیقت به آنها اعتبار اجتماعی و منزلت می بخشد. 

راهبرد واکنشی: این راهبرد با تمرکز بر الزام واکنش به فشارهای محیط، نهاد رسانه را به واکنش 
می خواند. نهادهایی که این راهبرد را به کار می گیرند، یک پروسه  برای صیانت از اقتدار خود فرا

بلند مدت را در مدنظر ندارند. از آنجا که رویکرد رسانه نسبت به مبارزات انتخاباتی گاهی محافظه 
ای از هماهنگی با این رقابت ها داشته باشد. این کارانه است، از این نهاد توقع می رود که گونه

 کنند. وع فشار از سوی افکار عمومی اقدام مینهادها با شر
راهبرد فعال: در این راهبرد، رسانه ها همزمان با شروع رقابت های انتخاباتی، فعالیت خود را 
شروع می کنند و در تالش اند تا بر روی افکار عمومی تأثیر بگذارند. در این راهبرد رسانه ها 

ار را پوشش می دهند، اما در این فعالیت گزینشی عمل فعاالنه به تحلیل شرایط می پردازند و اخب
نمی کنند. رسانه ها همچنین در راهبرد فعال، کنترل اوضاع را به دست می گیرند تا در آن شرایط 

 در میان طرفداران انتخاباتی درگیری صورت نگیرد و اوضاع از دست آنها خارج نشود. 
های نو برای توسعه و تکامل است. رسانه ها در افقراهبرد فوق فعال: رویکرد این راهبرد، یافتن 

خرند و در رویارویی با آنها به این فرایند اختالفات و درگیری های میان احزاب را به جان می
شوند. این راهبرد با هدف تأثیرگذاری بر اذهان عمومی و تقویت نظام شکلی فعال وارد عمل می

پردازد و نظریات و رویکردهای خویش بینی نیز میپیش سیاسی در رویارویی در این رقابت ها، به
 (.   4: 1331کند )نعمتی انارکی، ترابی، را بیان می
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 پیشینه پژوهش
 های داخلیپژوهش
به بررسی نظریه « هارفتار انتخاباتی در ایران: الگوها و نظریه»( در پژوهشی با عنوان 1311دارابی)

است. وی در این تحقیق مبانی فقهی مشارکت سیاسی در اسالم، دهی ایرانیان پرداخته رفتار رأی
جغرافیای انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری در ایران از نگاه آمار، نگرشی تاریخی بر انتخابات 

شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در نهمین دوره انتخابات ریاست ریاست جمهوری، جامعه
پردازد و به دهی جوانان نمینده در این کتاب به رفتار رأیجمهوری را بررسی کرده است. نویس

 پردازد.دهی ایرانیان میطور کلی به عوامل تأثیرگذار بر رفتار رأی
 یشهروندان تهران یرفتار انتخابات یبررس» ( در پژوهشی با عنوان1336یی )پور ساردویحاج

 یشورا یهادر انتخاباتی را دان تهرانشهرونی رفتار انتخابات(« شهر تهران یشورا ی:مطالعه مورد)
مردم تهران  یرفتار انتخابات رییبا توجه به تغنویسنده  کانون مطالعه خود قرارداده است. شهر تهران

چرخش در رفتار و  نیا ایآخود قرار داده است: مقاله  هیدستمارا پرسش  نیا ،انتخاباتاین  در
 ایدر طول زمان است  یشهروندان تهران یاسیو آگاهانه فرهنگ س یجیتدر ریینگرش محصول تغ

 ؟را شکل داده است رییتغ نیا اهکوتاه مدت و ناخودآگ ،یدفع ،یحرکت جمع کیاز  یندیبرآ
دهی در ایران )مطالعه موردی: شهروندان تهرانی در ( در تحقیقی به تحلیل رفتار رأی1331عبداهلل )

ف، بررسی و تحلیل منابع اجتماعی و ( پرداخته است. هدف مؤل1311 -1317انتخابات سال 
دهندگان در شهر تهران و یافتن یک الگوی بومی در مشارکت عوامل انگیزشی مشارکت رأی

 دهی افراد در جامعه است. نویسنده در این پژوهش به حوزه جوانان نپرداخته است.رأی
شارکت انتخاباتی مردم تحلیل م»( در تحقیقی با عنوان 1331زاده )فرد، امیری و انصاریپیشگاهی

دهی مردم لرستان در انتخابات ریاست به رفتار رأی« استان لرستان در انتخابات ریاست جمهوری
جمهوری پرداخته است. نویسندگان در این تحقیق با تأکید بر تحلیل جغرافیایی در نبود حضور 

اول تا نهم ریاست پررنگ احزاب سیاسی، به تحلیل مشارکت مردم استان لرستان در انتخابات 
 اند.جمهوری پرداخته

بررسی میزان استفاده از رسانه های مختلف و ارتباط »( در تحقیقی با عنوان 1336زاده )مجدی
به « 1336کنندگان انتخابات ریاست جمهوری سال  دهی در میان شرکتهای رأیآن با مالک

دهی در های اجتماعی بر رفتار رأیهای مختلف تلویزیون، روزنامه و شبکهمقایسه نقش رسانه
 پرداخته است. 1336انتخابات ریاست جمهوری سال 

های اجتماعی بر تأثیر شبکه»( در تحقیقی با عنوان 1334صفوی، کریمی پاشاکی و خلخالی )
های اجتماعی ، نقش شبکه«سازماندهی فضای سیاسی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

ها را به عنوان محلی برای تضارب آرا اند. محققان این شبکهمطالعه قرار داده را در انتخابات مورد
ها بر جریانات سیاسی حاکم بر دانند. به همین دلیل تأثیر این شبکهو نظرات سیاسی و اجتماعی می

 اجتماع و روند تأثیرگذاری بر این جریانات به خصوص در انتخابات قابل توجه است.
تجزیه و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری در »( در پژوهشی با عنوان 1334آبادی )صالحی نجف

های گرایانه در توجیه رفتار انتخاباتی مردم در انتخاباتهای اثبات، به علل ناکارآمدی روش«ایران
کند که نخبگان در هر سه پردازد و بیان میمی 3213، 1314، 1376های ریاست جمهوری سال

اند و این امر مؤید ناکارآمد بودن ابزارهای تجزیه و تحلیل انتخابات فلگیر شدهانتخابات مذکور غا
 در ایران است.
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های تبلیغاتی انتخابات شناختی ـ اجتماعی  پیامتحلیل جامعه»( در تحقیقی با عنوان 1332بیگدلی )
ـ ، به تحلیل شناختی «دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب

های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران و بررسی اجتماعی پیام
های ترین اولویتمیزان تطابق آنها با مدل حکمرانی خوب و همچنین میزان همخوانی بین مهم

 پردازد.های مردم میکاری رئیس جمهور منتخب با اولویت
شناختی انتخابات ریاست واکاوی و تحلیل جامعه»ان ( در پژوهشی با عنو1331قاسمی سیانی)

و عوامل  1314، به تحلیل انتخابات سال («1314جمهوری در ایران )مطالعه موردی: انتخابات سال 
 تأثیرگذار بر انتخاب مردم پرداخته است، اما نقش خاصی برای جوانان قائل نشده است.

رکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست دالیل مشا» با عنوان تحقیقیدر ( 1334سیدامامی)
دهی ایرانیان، چگونگی به علل مشارکت رأی« دهندگان شهر خوی(جمهوری )مطالعه موردی: رأی
دهی آنان دهی و نیز تأثیر متغیرهای فردی و اجتماعی بر رفتار رأیو چرایی تغییرات در میزان رأی

 دهی و انتخاباتی جوانان نشده است.رفتار رأیپرداخته است. در این پژوهش نیز توجه خاصی به 
 

 های خارجیپژوهش
به بررسی عوامل تأثیرگذار بر « انتخابات ریاست جمهوری ایران»( در مقاله 2217)1کنت کاتزمن

روشنفکران،  تیحماپردازد و حمایت جوانان را در کنار عواملی چون: پیروزی روحانی می
 یروزیبر پ رگذاریثأاز عوامل ت رانیا یالمللنیب یانزواکاهش و ها میتحر کاهش نان،یشهرنش
 داند. یم رانیا یجمهور استیدوره انتخابات ر نیدر دوازدهم یروحان

به بیان ضرورت و « جامعه مدنی و دموکراسی در  ایران»( در کتاب 2211رامین جهانبگلو)
ایران و نقش  1311ال پردازد و انتخابات ریاست جمهوری ساهمیت مشارکت سیاسی جوانان می

جوانان به عنوان یکی از نیروهای تأثیرگذار در جنبش سبز رابررسی می کند. نویسنده به علل 
 متمرکز شدهپردازد، بلکه بر حوادث پس از انتخابات جذب جوانان به یک کمپین انتخاباتی نمی

 است.
های جوانان و شبکهبه بررسی تحوالت « ظهور جهان جوان»( در کتاب 2212)2راب سالکوویتز

می پردازد و جوانان و  1311اجتماعی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 
داند. نویسنده از های اجتماعی مجازی را دو نیروی تأثیرگذار بر فضای سیاسی ایران میشبکه

خاباتی او سخنی عوامل تأثیرگذار بر جذب جوانان به یک کاندیدای ریاست جمهوری و کمپین انت
 به میان نمی آورد.

های اقلیت خاموش: رای دهندگان جوان ریچارد نیکسون بچه»( در کتاب 2211ست بلومنتال)
دهندگان جوان در به بررسی چگونگی ساماندهی جوانان و افزایش آرای رأی« 1372درسال 

کند به این پرسش یپردازد و تالش مانتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط ریچارد نیکسون می
پاسخ دهد که جمهوری خواهان چگونه توانستند با جذب جوانان به اکثریت آرا در انتخابات دست 

 پیدا کنند.

                                                           

1. kent katzman 
2. Rob Salkowitz   
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اطالعات و تحقیقات آموزش و مشارکت  مرکز»که توسط « جوانان یریگیرأ»گزارشی با عنوان 
تحقیقات مربوط به تعامل مدنی و سیاسی جوانان آمریکایی که در زمینه  - 1( CIRCLE«)مدنی

دهی جوانان ایاالت تدوین گردیده است، به عوامل تأثیرگذار بر رأی 2211در سال  -فعالیت دارد
 پردازد.متحده می

رأی دادن با کیف پول های خود: پتانسیل تا حد زیادی استفاده نشده جوانان »در مقاله ای با عنوان 
حد و حصر ( به بررسی پتانسیل بی2213) 2نوشته جاناتان تیش« اهدا کنندگان سیاسیبه عنوان 

های انتخابات ریاست جمهوری در نیکمپهای مالی خرد برای آوری کمکجوانان برای جمع
کند. این شیوه بیشتر توسط آمیز ارزیابی میپردازد و این شیوه را موفقیتایاالت متحده می

 رود.میها به کار دموکرات
( با عنوان CIRCLE«)اطالعات و تحقیقات آموزش و مشارکت مدنی مرکز»پژوهش دیگری از 

به بررسی « از خشونت اسلحه یریشگیبا جنبش پ 2211مشارکت جوانان در انتخابات  تیتقو»
استونمن داگالس در  یمارجور رستانیدر دب بارغم یراندازیتکه پس از  -پسا پارکلندتأثیر کمپین 

 2211ای بر افزایش مشارکت جوانان در انتخابات میان دوره -تشکیل شد دایلند فلورپارک
 پردازد.می

 
 روش شناسی پژوهش

 تحقیقات جزو روش، نظر از و کاربردی تحقیقات نوع از هدف، یا نتیجه اساس بر این تحقیق
 آوری جمع برای پژوهش، این در. است پیمایشی شاخه از ها داده گردآوری حیث از و توصیفی
 با و شده استفاده ای کتابخانه روش از پژوهش، پیشینه و موضوع توصیف به مربوط اطالعات

 تحقیق این آماری جامعه. است گرفته قرار میدانی مطالعات زمره در تحقیق، واقعی محیط به توجه
 زمان در بود که افردای شامل پژوهش آماری جامعه. تشکیل می داد تهران شهر را کلیه شهروندان

 و داشتند قرار سال 31 تا 11 سنی بازه در دوازدهم و یازدهم جمهوری ریاست انتخابات برگزاری
 تعداد .دارند قرار سال 42 تا 21 سنی بازه در اکنون که افرادی -بودند داده رای روحانی حسن به

 کوکران فرمول از الزم، نمونه حجم حداقل تعیین جهت. باشد می نفر 23671661 بر بالغ آنها کل
گردید. از بین متغیرهای تحقیق، منغیر ویژگی های فردی و سوابق  استفاده محدود جامعه برای

( دارای کمترین میانگین بودند. 32/3( دارای بیشترین میانگین و سرمایه اجتماعی )13/3مدیریتی )
ر و متغیر انحراف معیا( دارای بیشترین 12/2همچنین از بین متغیرها، سرمایه اجتماعی )

 باشد.( دارای کمترین انحراف معیار می71/2های اجتماعی )سیاست

  
 افرادی اختیار در اطالعات آوریجمع جهت و تهیه پرسشنامه عدد 314 نمونه، حجم به توجه با

 . گرفت قرار  بودند، داده رای روحانی حسن به که

                                                           

1. The Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement 
2. Jonathan M. Tisch 



 8038بهار  22: شماره                جوانان                      ورزش و  یمطالعات راهبرد   فصلنامه 

 

63 

 از درصد 46. داشتند حضور زن درصد 46 و مرد درصد 14تحقیق  این انتخابی نمونه در
تحصیالت  میزان. اند بوده سال 41 تا 36 سنین درصد در 11 سال و 21 تا 21 سنین در پاسخگویان

 پژوهش این پرسشنامه. است و باالتر فوق لیسانس درصد 1لیسانس و  گویان پاسخ از درصد 12
 «است شده طراحی بخش سه در تحقیق هدف نیز و پیشین و نظری مطالعات اساس بر
 شغل و تحصیالت میزان جنسیت، سن،: جمله از دهنده پاسخ فردی مشخصات شامل اول بخش 

 . است
با سؤاالت بسته برای  تحقیق نظری از مبانی برگرفته ساخته محقق نامهاز ابزار پرسش دوم بخش در

استفاده جوانان جهت جذب به کارزارهای انتخاباتی کاندیدای پیروز های جمع آوری دیدگاه
. باشدمینامه همراه و سواالت پرسشنامه بخش عمده  2شامل های این پژوهش  پرسشنامه گردید.

: در این قسمت (جمعیت شناختیدموگرافی)الف( متغیرهای اند: سواالت از دو یخش تشکیل شده
آوری گردد. پاسخ دهندگان جمع موردسعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت شناختی در 

ب( سؤاالت تخصصی: سؤاالت اختصاصی شامل . باشدسؤال می سهبخش از پرسشنامه شامل این 
شد تا نظر  درخواستاز پاسخ دهندگان که  باشدمیمتغیرهای تحقیق سؤاالت مربوط به سنجش 

 ، بیان کنند. رواییتنظیم گردیده 1ی لیکرتاطیف پنج گزینه درای که خود را در پاسخنامه
 و گرفت قرار تأیید مورد دانشگاه اساتید و متخصصان نظرات از استفاده با یاد شده پرسشنامه

 اعتبار دهنده نشان 16/2 گردید که میزان کرونباخ محاسبه آلفای روش از استفاده با نیز آن پایایی
 سطح دو در Spss افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل. است استفاده مورد پرسشنامه خوب

 از شناختی جمعیت های ویژگی ها، داده آوری جمع از پس. است شده انجام استنباطی و توصیفی
 فرض های آزمون از استفاده با استنباطی آمار طریق از( ها )فرضیه سؤاالت و توصیفی آمار طریق
 و شده استفاده میانگین از نمونه توصیف برای پژوهش این در. اند گرفته قرار تحلیل مورد آماری

 و همبستگی ضریب از است، ایرابطه صورت به که پژوهش سؤاالت به توجه با تحلیلی، بخش در
 . بهره گیری شد رگرسیون مدل

 
 های پژوهشیافته
  شبکه های اجتماعی مجازی بر جذب جوانان به کمپین انتخاباتی کاندیدای 8فرضیه :

 پیروز تاثیر دارد.
 

 فرضیه اول: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای 8جدول 
 

                                                           

1. Likert 

جذب جوانان به کمپین انتخاباتی  
 شبکه های اجتماعی مجازی کاندیدای پیروز

 شبکه های اجتماعی مجازی
 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

 
344/2 
222/2 

314 

 
1 

 
314 

 معنادار است. 38/3همبستگی در سطح 
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و جذب  یمجاز یاجتماع یشبکه ها یرهایپراکنش مربوط به ارتباط متغ تی: وضع5نمودار 

 روزیپ یدایکاند یانتخابات نیجوانان به کمپ
 
 

  بسیج سلبریتی ها بر جذب جوانان به کمپین انتخاباتی کاندیدای پیروز 5فرضیه :
 تاثیر دارد.

 

 5: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه 5جدول 
 

  

 
 : وضعیت پراکنش مربوط به ارتباط متغیرهای بسیج سلبریتی ها و جذب جوانان8نمودار  

 
 

 پیروزجذب جوانان به کمپین انتخاباتی کاندیدای  بسیج سلبریتی ها 

 بسیج سلبریتی ها
 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

 
777/2 
222/2 

314 

 
1 

 
314 

 معنادار است. 38/3همبستگی در سطح 
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  جذب جوانان به کمپین انتخاباتی کاندیدای پیروز بر  : مناظرات تلویزیونی8فرضیه
 تاثیر دارد.

 

 8 هیفرض یبرا رمنیاسپ یآزمون همبستگ جی: نتا8جدول 
 

 

 
 : وضعیت پراکنش مربوط به ارتباط متغیرهای مناظرات تلویزیونی و جذب جوانان0نمودار 

 
  جذب جوانان به کمپین انتخاباتی بر  : تابوشکنی در مورد مذاکره با آمریکا0فرضیه

 تاثیر دارد. کاندیدای پیروز 
 

 0:  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه 0جدول 
 

 مناظرات تلویزیونی جذب جوانان 
 مناظرات تلویزیونی
 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

 
134/2 
222/2 

314 

 
1 

 
314 

 معنادار است. 38/3همبستگی در سطح 

 در مورد مذاکره با آمریکاتابوشکنی  جذب جوانان 

 تابوشکنی در مورد مذاکره با آمریکا
 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

 
777/2 
222/2 

314 

 
1 

 
314 

 معنادار است. 38/3همبستگی در سطح 
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و  کایدر خصوص مذاکره با آمر یتابوشکن یرهایپراکنش مربوط به ارتباط متغ تی: وضع2نمودار 

 7نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه  :7جدول جذب جوانان
 

  وعده های انتخاباتی بر جذب جوانان به کمپین انتخاباتی کاندیدای پیروز2فرضیه : 
 .تاثیر دارد

  

 2: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه 2جدول 
 

 

 
  

  : وضعیت پراکنش مربوط به ارتباط متغیرهای وعده های انتخاباتی و جذب جوانان6نمودار 

 وعده های انتخاباتی جذب جوانان 

 وعده های انتخاباتی
 ضریب همبستگی

 معناداریسطح 
 تعداد

 
734/2 
222/2 

314 

 
1 

 
314 

 معنادار است. 38/3همبستگی در سطح 
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 توجه به قومیت ها بر جذب جوانان به کمپین انتخاباتی کاندیدای پیروز6 فرضیه : 

 تاثیر دارد.
 

 6: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه 6جدول 
 

 

 
 

 وضعیت پراکنش مربوط به ارتباط متغیرهای توجه به قومیت ها و جذب جوانان :7نمودار 
 

  نمادسازی و انتخاب رنگ بر جذب جوانان به کمپین انتخاباتی کاندیدای 7فرضیه :
 پیروز تاثیر دارد.

 
 7نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه  :7جدول 

 

 توجه به قومیت ها جذب جوانان 

ضریب توجه به قومیت ها 
 همبستگی

 سطح معناداری
 تعداد

 
111/2 
222/2 

314 

 
1 

 
314 

 معنادار است. 38/3همبستگی در سطح 

 جذب جوانان 
نمادسازی و انتخاب 

 رنگ
 بانکینرخ سود 

 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

 
716/2 
222/2 

131 

 
1 

 
131 

 معنادار است. 38/3همبستگی در سطح 



(یجمهور استیو دوازدهم ر ازدهمی: انتخابات ی) مطالعه موردرانیدر ا یانتخابات یجوانان و کارزارها  

 

 

61 

 
 

: وضعیت پراکنش مربوط به ارتباط متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ سود 3نمودار 
 بانکی

 
  انتخاباتی کاندیدای : سرمایه اجتماعی جریان اصالحات در جذب جوانان به کمپین 3فرضیه

 پیروز تاثیر دارد.
 

 3: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه 3جدول 
 

 

 
 

: وضعیت پراکنش مربوط به ارتباط متغیرهای سرمایه اجتماعی جریان اصالحات و جذب 3نمودار 
 جوانان

 
 

 سرمایه اجتماعی جریان اصالحات جذب جوانان 

 سرمایه اجتماعی جریان اصالحات
 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

 
761/2 
222/2 

314 

 
1 

 
314 

 معنادار است. 38/3همبستگی در سطح 
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  گفتمان اعتدال بر جذب جوانان در کمپین انتخاباتی کاندیدای پیروز تاثیر دارد.3فرضیه : 
 

 3: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه 3جدول 
 

 

 
 : وضعیت پراکنش مربوط به ارتباط متغیرهای گفتمان اعتدال و جذب جوانان83نمودار 

 
 بحث و نتیجه گیری
 یگذار بر جذب جوانان به کارزارها ریتاث یمولفه ها نییو تع ییهدف شناسابا پژوهش حاضر 

 .انجام شد یجمهور استیو دوازدهم انتخابات ر ازدهمی  یدوره ها روزیپ یدایکاند یاتانتخاب
 بررسی فرضیه های تحقیق به قرار زیر است:

 ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیبر جذب جوانان به کمپ یمجاز یاجتماع یشبکه ها: » 1 هیفرض
 «دارد.
است که از سطح  222/2و در واقع  21/2کوچکتر از  ،مشاهده شده یسطح معنادار یعدد مقدار

درصد رابطه  33 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا انیکمتر است. لذا م 21/2استاندارد  یمعنادار
بر جذب  یمجاز یاجتماع یشبکه هاو  گرددیم دییفرض پژوهش تأپس  وجود دارد. یمعنادار

 د.ندار ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیبه کمپ انجوان
 «دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیها بر جذب جوانان به کمپ یتیسلبر جیبس: »2 هیفرض

است که از سطح  222/2و در واقع  21/2کوچکتر از  ،مشاهده شده یعدد سطح معنادار مقدار
درصد رابطه  33 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا انیکمتر است. لذا م 21/2استاندارد  یمعنادار

 گفتمان اعتدال جذب جوانان 
 گفتمان اعتدال

 ضریب همبستگی
 سطح معناداری

 تعداد

 
641/2 
222/2 

142 

 
1 

 
142 

 معنادار است. 38/3همبستگی در سطح 
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ها بر جذب جوانان به  یتیسلبر جیبسو  گردد یم دییفرض پژوهش تأ پسوجود دارد.   یمعنادار
 دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیمپک

 «دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیبر جذب جوانان به کمپ یونیزیمناظرات تلو: »3 هیفرض
است که از سطح  222/2و در واقع  21/2کوچکتر از  ،مشاهده شده یعدد سطح معنادار مقدار

درصد رابطه  33 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا انیکمتر است. لذا م 21/2استاندارد  یمعنادار
بر جذب جوانان  یونیزیمناظرات تلو و گردد یم دییفرض پژوهش تأ پسوجود دارد.   یمعنادار

 دارد.  ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیکمپبه 
 یدایکاند یانتخابات نیبر جذب جوانان به کمپ کایمذاکره با آمر مورددر  یتابوشکن: »4 هیفرض

 «دارد. ریتاث روزیپ
است که از سطح  222/2و در واقع  21/2کوچکتر از  ،مشاهده شده یعدد سطح معنادار مقدار

درصد رابطه  33 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا انی. لذا مکمتر است 21/2استاندارد  یمعنادار
 رب کایمذاکره با آمر مورددر  یتابوشکن و گردد یم دییفرض پژوهش تأ پسوجود دارد.   یمعنادار

 دارد. ریتاث  روزیپ یدایکاند یانتخابات نیجذب جوانان به کمپ
 «دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیبر جذب جوانان به کمپ یانتخابات یوعده ها: »1 هیفرض

است که از سطح  222/2و در واقع  21/2کوچکتر از  ،مشاهده شده یعدد سطح معنادار مقدار
درصد رابطه  33 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا انیکمتر است. لذا م 21/2استاندارد  یمعنادار
بر جذب جوانان  یانتخابات یوعده ها و گردد یم دییفرض پژوهش تأ پسوجود دارد.   یمعنادار
 دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیبه کمپ

 «دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیها بر جذب جوانان به کمپ تیتوجه به قوم: »6 هیفرض
است که از سطح  222/2و در واقع  21/2کوچکتر از  ،مشاهده شده یعدد سطح معنادار مقدار

درصد رابطه  33 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا انیکمتر است. لذا م 21/2استاندارد  یمعنادار
ها بر جذب جوانان به  تیتوجه به قوم و گردد یم دییفرض پژوهش تأ پسوجود دارد.   یمعنادار

 دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیمپک
 ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیو انتخاب رنگ بر جذب جوانان به کمپ ینمادساز: »7 هیفرض
 «دارد.
است که از سطح  222/2و در واقع  21/2کوچکتر از  ،مشاهده شده یعدد سطح معنادار مقدار

درصد رابطه  33 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا انیکمتر است. لذا م 21/2استاندارد  یمعنادار
و انتخاب رنگ بر جذب  ینمادسازو  گردد یم دییفرض پژوهش تأ پسوجود دارد.   یمعنادار

 دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیجوانان به کمپ
 روزیپ یدایکاند یانتخابات نیاصالحات در جذب جوانان به کمپ انیجر یاجتماع هیسرما: »1 هیفرض

 «دارد. ریتاث
است که از سطح  222/2و در واقع  21/2کوچکتر از  ،مشاهده شده یعدد سطح معنادار مقدار

درصد رابطه  33 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا انیکمتر است. لذا م 21/2استاندارد  یمعنادار
اصالحات در  انیجر یاجتماع هیسرما و گرددیم دییفرض پژوهش تأ پسوجود دارد.   یمعنادار

 دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیجذب جوانان به کمپ
 «دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند یانتخابات نیگفتمان اعتدال بر جذب جوانان در کمپ: »3 هیفرض
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است که از سطح  222/2و در واقع  21/2کوچکتر از  ،مشاهده شده یعدد سطح معنادار مقدار
رصد رابطه د 33 نانیدر سطح اطم ریدو متغ نیا انیکمتر است. لذا م 21/2استاندارد  یمعنادار
گفتمان اعتدال بر جذب جوانان در  و گردد یم دییفرض پژوهش تأ پسوجود دارد.   یمعنادار

 دارد. ریتاث روزیپ یدایکاند ین انتخاباتیکمپ
با تجزیه و تحلیل های انجام شده بر اساس داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های 

انتخابات در مشارکت جوانان در یازدهمین دوره آماری می توان گفت که برنامه های ویژه 
 انتخابات ریاست جمهوری نقش زیادی داشته است.
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 منابع
 جلد دوم، تهران:  .رانیا یو اجتماع یاسیتحوالت س خیتار(. 1333. )رضایعل ،یازغند

 سمت.
 یاسیبر مشارکت س یاسیفرهنگ س ریتأث»(. 1313. )یمحمدعل ،یو خسرو اکبریعل ،ینیام 

 .7سال دوم، شماره  ی.اسیفصلنامه مطالعات س .«انیزنان و دانشجو
 انیزنان و دانشجو یاسیبر مشارکت س یاسیاثر فرهنگ س»(. 1332. )اکبریعل ،ینیام». 

 .212شماره  ی.اسیفصلنامه مطالعات س
 ریتهران: سف (.مقاالتمجموعه ی)اسیمشارکت س(. 1377اهلل. )حجت ،یوبیا 
 تهران: انتشارات  در غرب. یاسیاحزاب س ییایو پو ییدایپ(. 1331اهلل. )حجت ،یوبیا

 سروش
 ی.ابراهیم فتاح و محمد یمحمداحمد گل .دو انقالب نیب رانیا(. 1337یرواند. ) ان،یآبراهام 

 یتهران: نشر ن
 شهروندان  یبر رفتار انتخابات یاسیس غاتیتبل یاثرگذار زانیم»(. 1371) ی.تق ،یارمک آزاد

 ..1شماره  ی.نامه علوم اجتماع .«یاسالم یدوره مجلس شورا نیتهران در انتخابات پنجم
 دیتهران: مروار ی.اسیدانشنامه س(. 1337. )وشیدار ،یآشور 
 مورد  انیرانیا یرفتار انتخابات لیتحل»(. 1311زهرا. ) ،فردیشگاهیو پ میمر ،یالشک یباب(

 .(«یاسالم ینوشهر و چالوس در انتخابات دوره هشتم مجلس شورا هیمطالعه حوزه انتخاب
 .3 ماره، ش1سال  ی.انسان یایجغراف یفصلنامه پژوهش

 یجمهوراستیانتخابات ر دوره نیها به نهمواکنش ؛ریسوم ت(. 1314ربابه. ) ،یباستان. 
 قلم تهران دیتهران: اسات

 اعتماد. هینشر .«دهیچیبا رفتارهای پ یملت»(. 1316. )نیپرو ارنژاد،یبخت 
 تهران: مؤسسه نگاه معاصر ی.اسیآموزش دانش س(. 1317. )نیحس ه،یریبش 
 یارهیدر مناطق عش یرفتار انتخابات»(. 1312. )وشیدار وند،یشاد ی ومحمدعل ،یریبص». 

 .22شماره  .فصلنامه راهبرد
 هانیتهران: انتشارات ک ی.باقر ساروخان ی.اجتماعفرهنگ علوم (. 1372آلن. ) رو،یب 
 مجله   .«استان همدان یانتخابات پارلمان ییایجغراف ماییس»(. 1312زهرا. ) فرد،یشگاهیپ

 .113و  111شماره  .دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیدانشکده ادب
 در  یو رفتار انتخابات یاسیمشارکت احزاب در توسعه س»(. 1312زهرا. ) فرد،یشگاهیپ

 . 44شماره  یی.ایهای جغرافپژوهش .«شهرستان اصفهان
 ،چاپ اول،  ی.محسن ثالث .در دوران معاصر یشناسجامعه هینظر(. 1334. )ترزیر جرج

  یتهران: انتشارات علم
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 مطالعه  ؛یشهروندان تهران یرفتار انتخابات یبررس»(. 1336. )نیمیس ،ییساردو پوریحاج
 .3، شماره 12سال  ی.اسیپژوهشنامه علوم س .«شهر تهران یشورا یمورد

 تهران: وزارت کشور .و اصطالحات فیتعار؛ انتخابات(. 1372محمدصادق. ) ،یقیحق 
 یاسالم یدر جمهور یاسیو ثبات س یاسیرقابت س(. 1312غالمرضا. ) ،یسروخواجه 

 یتهران: مرکز اسناد انقالب اسالم .رانیا
 تهران: نشر سروش .رانیدر ا یرفتار انتخابات(. 1336. )یعل ،یداراب 
 مردم استان  یرفتار انتخابات یانتخابات )تحلیل الگو یشناسجامعه»(. 1312. )یعل ،یدرز

 ارشد، تهران.  یرساله کارشناس .«ی(جمهور استیدوره انتخابات ر نیدر هشتم یمرکز
 ،و  هیلویدر کهک یرفتار انتخابات یشناختجامعه یبررس»(. 1312عطااهلل. ) رامشک

 .1، شماره 4سال  ی.فصلنامه مطالعات مل .«راحمدیبو
 جامعه( یدر رفتارهای انتخابات ی)کاوش میشویم ریچرا غافلگ»(. 1311. )یتق ،یرحمان». 

 شرق. هینشر
 شرق. هینشر .«راهبردی جیو نتا یرفتار انتخابات»(. 1311. )یتق ،یرحمان 
 لوفرینشر نتهران:  ی.و اصول دموکراس یقانون اساس(. 1313. )یمصطف ،یمیرح 
 استیانتخابات ر یموردشناس ،یرفتار انتخابات لیتحل»(. 1316محسن. ) ،یرضوان 

 .123 ماره، ش16فصلنامه معرفت، سال  .«یجمهور
 ،انتشار اطالعات  تهران: انتخابات. تیریمد(. 1313اهلل. )نعمت راد،یفراهلل و مهدو رهنورد 
 تهران: فروزان روز .رانیا یاسیفرهنگ س(. 1337محمود. ) القلم،عیسر 
 ،یتهران: نشر ن .استیعلم س یادهایبن(. 1316عبدالرحمن. ) عالم 
 نشر تهران:  ی.امثال و حکم فارس نهییدر آ یاسیفرهنگ س(. 1317. )اکبریعل ان،یعباس

 اختران
 ،سال  .فصلنامه خط اول .«یدهیرفتار رأ یهاهیدر نظر یریس»(. 1311عبدالمطلب. ) عبداهلل

 .1، شماره 3
 ،شهروندان شهر  یرفتار انتخابات لیتحل»(. 1313. )نیحس ،یتوسل ی ومجتب عطارزاده

 یاسیس قاتیفصلنامه تحق .(«یاسالم یدوره انتخابات مجلس شورا نیاز نهم شیاصفهان پ
 .1واحد شهررضا، شماره  ی،دانشگاه آزاد اسالم ی.المللنیو ب

 تهران:  .)مجموعه مقاالت وزارت کشور( یاسیمشارکت س(. 1377. )اکبریعل ،یخانیعل
 رینشر سف

 دوره مجلس  نیبر انتخابات هفتم یلیانتخاب هفتم، تحل»(. 1312. )میرح محمد ،یوضیع
 .22، شماره 3سال  .معاصر رانیا یاسیس خیو تار شهیماهنامه اند .«یاسالم یشورا

 انتشاراتزدی .رانیا یاسالم یحقوق جمهور(. 1313. )اکبریعل ،یغفور : 
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 ی.مجله روابط عموم .«افراد یاسیانتخابات و مشارکت س»(. 1314فرحناز. ) ،یدونیفر 
 .36شماره 

 نامهانیپا .«یو رفتار انتخابات یقوم یهاشبکه ،ییشاوندگرایخو»(. 1331عباس. ) ،یقشم 
 .یاسیارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم س یکارشناس

 ،چاپ نهم، تهران: سمت .یاسهیمقا یهااستیس(. 1317. )یعبدالعل قوام 
 یاسیس خیو تار شهیماهنامه اند .«یاسیرفتار س یشناسجامعه»(. 1312غالمرضا. ) ،یمیکر 

  13سال دوم، شماره  .معاصر رانیا
 یاسیفصلنامه اطالعات س .«کنندهجیو گ زیانگانتخابات شگفت(. »1312صمد. ) ،یکالنتر 

 .212-214ماره ش ی.اقتصاد
 دوره  نیو هشتم نیدر هفتم رانیمردم ا یرفتار انتخابات لیتحل»(. 1312صمد. ) ،یکالنتر

 .161 – 167 مارهش ی.اقتصاد -یاسیفصلنامه اطالعات س .«یجمهور استیانتخابات ر
 مردم اصفهان در  یاسیمشارکت س زانیعلل نوسانات م یبررس»(. 1312اکبر. ) ،یکمال

 ،دانشگاه تهران نامه،انیپا. «جمهوری استیهای ششم، هفتم و هشتم انتخابات ردوره
 .یاسیدانشکده حقوق وعلوم س

 دوره چهارم  یدایکاند یاز رفتار انتخابات یشناختجامعه لیتحل»(. 1371محمد. ) ،یگالبچ
مدرس،  تیارشد، دانشگاه ترب یکارشناس نامهانیپا .«در شهر تهران یاسالم یمجلس شورا

 .یدانشکده علوم انسان
 ،تهران:  .: باقر پرهام.یفرهنگ علوم اجتماع(. 1332. )امیلیو کولب، و وسیجول گولد

 انتشارات 
 نشر اخالص. د؟یگویاز چه م یخاتم(. 1371مسعود. ) ،یلعل اریماز 
 و  یافکار عموم رییگنقش مطبوعات در شکل یبررس»(. 1312. )میقهرودی، نس دییمج

رشته  ،رساله دکتری .«8876جمهوری  استیمناسب با توجه به انتخابات ر ییارائه الگو
 .قاتیواحد علوم و تحق اسالمی،علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد

 در  لیشاغل به تحص انیدانشجو یاسیفرهنگ س یشناسگونه»(. 1312و همکاران. ) محمود
، 2دوره  .دانشگاه اصفهان یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یـ پژوهش یمجله علم .«رانیا

 . 26-27شماره 
 ها پس از گفتمان انقالب و دولت یبازخوان یداریموج ب(. 1311. )نیعبدالحس ،یمحمود

 شهیتهران: موج اند .رانیا یانقالب اسالم
 داریتهران: انتشارات پا .یحقوق اساس اتیکل(. 1333. )نیالددجاللیس ،یمدن 
 ،ریرکبیتهران: ام ی.اسیمشارکت س یشناسجامعه(. 1331اهلل. )رحمت معمار 
 ،موردی: انتخابات  یبررس ران،یاقوام در ا یمشارکت انتخابات»(. 1311. )یمجتب مقصودی

 .4 ماره، ش7دوره  ی.فصلنامه مطالعات مل .«جمهوری استیر



 8038بهار  22: شماره                جوانان                      ورزش و  یمطالعات راهبرد   فصلنامه 

 

71 

 ،به انضمام  8823مصوب  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس(. 1377. )ریجهانگ منصور
 تهران: دوران .8863مصوب  راتییاصالحات و تغ

 بر مشارکت مردم در  یاقتصاد یرهایمتغ ریتأث»(. 1311. )یمرتض ،یعزت و نادر ،مهرگان
 . 1، شماره 6، سال  یاقتصاد یهافصلنامه پژوهش .«رانیانتخابات ا

 زانیتهران: نشر م ی.ابوالحسن میرح دیس ی.اسیمشارکت س(. 1316الستر. ) لبرث،یم 
 ،رانیا هینشر .«و گردش نخبگان یرفتار انتخابات»(. 1314مهرداد. ) ناظری . 
 تهران: سمت ی.اسیس یشناسبر جامعه یدرآمد(. 1336زاده، احمد. ) بینق 
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