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 چکیده

می باشد، برنامه  یکی از الزامات زندگی  اجتماعی  در عصر حاضر دخالت دادن شهروندان در سرنوشت رفتار های اجتماعی

ریزی وگسترش زمینه های الزم جهت آموزشهای شناختی و رفتاری مشارکت شهروندان در اداره امور سیاسی  حرکت از 

یکی از  حضور فعال شهروندان در مدیریت امور سیاسی بعنوان. زندگی فردی به سوی زندگی جمعی شهروند مدنی  است

ر جامعه انسانی مبتنی بر مشارکت ، تشریک مساعی، همیاری که در اصل مشارکت مولفه های توسعه یافتگی و پایداری در ه

که انگیزه این رفتار توسط عوامل مختلفی ایفای نقش می شود یکی از این .در امور زندگی سیاسی و  اجتماعی می باشد

فی بر بروز رفتارهای متفاوت شده عوامل شاه راه رسانه ای است که وارد ابعاد مختلف زندگی انسانی شده و اثرات مثبت و من

های ارتباط جمعی بر  مشاکرت  سیاسی دانشجویان  می باشد  بلیغات رسانهنقش   هدف از این پژوهش بررسیاند بنابراین 

جامعه آماری در این پژوهش  دانشجویان دانشگاه آزاد . روش تحقیق پیمایشی و  ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است

که با  هزار نفر  می باشند   61به تعداد . مشغول به تحصیل  هستندمختلف تحصیلی تهران غرب  که در مقاطع   اسالمی واحد

یافته ای تحقیق نشان . روش نمونه گیری به صورت تصادفی می باشد.نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند  681فرمول کوکران 

ی مختلف تلویزیونی در آکاه سازی جوان جهت مشارکت سیاسی نقش اثر داد  نوع ،زمان و  تکنیکهای استفاده  در برنامه ها

 گذار دارد 
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 مقدمه

مشارکت را درمفهوم گسترده، به معنای گسترش حساسیت مردم ودر واقع به معنای افززایش در  وتزوان مزردم در    

جهت پاسخگوئی به طرح های توسعه ونیز به مفهوم تشویق ابتکارات محلی تعریف کرده اند وبرای آن هشت عنصر 

طزرح ، بکزارگیری وجلزش پشزتیبانی مزردم ،       اساسی مداخله ، تشریح اهداف، بسیج ومباحثه ، تبلیغ واشاعه اطالعات

همکاری در سطوح مختلف اجرائی در حد ظرفیت وموقعیت وهمچنین ارزیابی مرحلزه بزه مرحلزه ونهزایی طزرح بزا       

 . همکاری مردم را به عنوان اصول محوری مشارکت مردمی در  بحث  توسعه سیاسی بر شمرده اند

علوم سیاسی می باشد که  جامعه شناسی سیاسی و  رین مفاهیم درمفهوم مشارکت سیاسی یکی ازمهمترین و اساسی ت

امروزه متفکران و صاحش نظران توسعه مشزارکت را از مهمتزرین ارکزان    . تاریخ اندیشه سیاسی آن را نشان می دهد 

 .توسعه به شمار می آورند و در توسعه سیاسی برای آن اهمیتی دو چندان قائل اند 

ضرورتهای جدانشدنی و انکارناپذیر نظام های سیاسی در قرن بیستم و بیست و یکم  باید گفت مشارکت سیاسی از

فزاینده مشارکت سیاسی و نهادینه کردن آن در  ی، پاسخ به نیازها است و اصلی ترین شاخص توسعه یافتگی سیاسی

ی خویش در هر اجتماع -بدون تردید نحوه و حدود مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی . قالش نهادهای مدنی است

های سیاسی چنانکه عملکرد نظام. ، تابع هنجارها و ارزشها و چارچوبهای پذیرفته شده در آن جامعه است ای جامعه

 (. 8 : 6686حسینی ،)پردازی فالسفه و اندیشمندان نیز همین چارچوب ها بوده است نظریه مشارکت گرا و

یندهای تصمیم گیری ، اجرای طرح وهمچنزین شزراکت در   از این جهت مشارکت شامل دخالت مردم در تمامی فرا

به طوری که مشارکت مردم در تدوین . منافع حاصل از طرح های توسعه ودخالت آنان در ارزشیابی این طرح هاست

قوانین وتصمیم گیری ها به ویژه در تصمیم گیری های محله ای ، آثار مهمی بر زندگی آنان خواهد گذاشزت وچزه   

. ت خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد که شکست در اجرای طرح یکی از این موارد استبسا عدم مشارک

از دویست سال پیش . مشارکت از دیرباز با زندگی انسان پیوندداشته و درسراسر روزگار راه فراگشت راپیموده است

. رگزونی کارسزاز را پیمزود   مشارکت در نظام سیاسی کشزورهای بزاختری راه یافزت وآرام آرام مراحزل تحزول ودگ     

مشارکت درنظام سیاسی با آنکه به گونه فراگردی تکاملی، پدید نیامد ولی با گذر زمزان دررویزاروئی بزا انبزوهی از     

دشواریها چنان رشدوبالندگی یافت که سرانجام مردمان ، حق آنرا یافتند تا درتعیزین سرنوشزت خزویش مختارباشزند     

 . دودرطراحی آینده خود مشارکت جوین

در جوامعی که مشارکت و رقابت سیاسی در آنها گسترش می یابد و عامه مردم  حضور فزاینده ای در عرصه فعالیت 

منظور از آموزش مدنی ، انتقال . های سیاسی پیدا می کنند نیاز به آموزش مدنی به نحو فزاینده ای آشکار می گردد



ن شهروندی درجامعه ای أش چه بیشتر برای احراز نگاه ها و دیدگاه هایی به عامه مردم است که آنها را هر ،آگاهی

 (.1، 66٧٧بشریه، ) آماده سازند  مردم ساالر

ترین نمود دخالت مردم در امور سیاسی، شرکت آنان در انتخابات است بزرگ ترین نماد مشارکت سیاسی و روشن

مردم در گزینش زمامداران و یا نمایندگان بیش تر باشد، حکومت از مقبولیت، استحکام  و هر چه میزان مشارکت

 .اجتماعی و ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد بود

بنیادی ترین اندیشه زیر سازمشارکت، پذیرش اصل برابری مردمان است ودراین مفهوم مشارکت بر سه ارزش بنیادی 

 :تاکید می گذارد

بازگشزودن فرصزت هزای     - راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشزت خزویش   - مردم در قدرت واختیارسهیم کردن  -

 (٧-8همان منبع، . ) پیشرفت به روی مردم در رده های زیرین جامعه پیشین

احساس مالکیت را فراهم  -. شنیدن صدای دیگران را آسان سازد -: که با توجه به این ارزش مشارکت می کوشد تا

 .گرداند

باید گفت که آگزاهی  . فرهنگ سکوت را در هم شکند -.ناتوان را نیرومند سازد -.حاشیه نشینی را از میان بردارد -

مشارکت موثر وسهیم شدن در زندگی محلزی  . یافتن وداشتن اطالعات مورد نیاز ،پیش شرط هر نوع مشارکتی است

شورها عدم شفافیت ونارسائی اطالعات موجود اتفاقی نیست که برخی ک. بدون داشتن اطالعات کافی ممکن نیست 

حزق شزهروندان   . در دسترس شهروندان را دو مشکل اساسی در مقابل توسعه و نیز دموکراسی محلی قلمداد می کنند

برای کسش اطالعات کافی با مشارکت عمومی در وضع قوانین در سزطح محلزی ونیزز سزهیم شزدن در اداره کزردن       

 ( 10٧،6686استوکر ، . ) ر مشارکت نام داردخدمات عمومی محلی، ارتباط د

 در دنیای نوین امروزی، تقریباً همه ما به شکلی و تا میزانی تحت تأثیر تبلیغات و سایر روش های ترویجی هستیم

سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی، تجاری یا غیرتجاری آموخته اند که توانایی برقراری ارتباط اثربخش و کارآمد 

چه در بعد اقتصادی، . طبان مقصد، عامل حیاتی و مهم برای موفقیت و رسیدن به اهداف سازمانی استبا مخا

اجتماعی و چه در بعد سیاسی و حتی نظامی از تبلیغات، به منظور اشاعه اندیشه ها، فروش محصوالت و خدمات، 

ی، تقویت پایگاه و ایجاد محبوبیت ایجاد تصویری مناسش با مؤسسات و شرکتها، ترویج آرمانهای فرهنگی و اجتماع

برای نامزدهای انتخاباتی و دیگر چهره های سیاسی و پرداختن به مسائل و معضالت اجتماعی نظیر بحران ایدز و 

اعتیاد، اطالع رسانی و بسیاری موارد دیگر به کار گرفته می شود تا طرز تفکر، شیوه های رفتار، معیارهای ترجیحات 

عصر حاضر را عصر سلطه .ه طور کلی ساختار و روش زندگی مردم را هدایت وتنظیم می کنندفردی و اجتماعی و ب

بی گمان در مورد همه مسائل جهان، بزرگ ترین رسالت اطالع رسانی بردوش رسانه های . ارتباطات می نامند
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صر را تحت تاثیر فرهنگی و سیاسی،هویت انسان معا امروزه رسانه ها با گسترش مرزهای جغرافیایی،. جمعی است

 .به طوری که می توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه ای نام گذاشت قرار داده اند،

افزایش نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در بخش های مختلف زندگی بشری سبش شده است که از آنها درزمینه 

قوت سهم به سزایی دارند، گاهی در رسانه ها همان گونه که در ایجاد تحکیم و نقاط . های گوناگون استفاده شود

 .تضعیف پایه های اصلی جامعه نیز موثرند

با توجه به کارکردهای متنوع رسانه های جمعی، همچون آگاهی بخشی و اطالع رسانی، ایجاد انسجام و تعلق 

نظام  اجتماعی، نظارت بر عملکرد ساختار قدرت و فراهم آوردن زمینه های مشارکت عمومی و نظارت همگانی در

اجتماعی، می توانند جایگاه در خور اعتنائی در تکوین، تکامل و نهادینه سازی شاخص ها عناصر بنیادین ساختار 

رسانه های خبری نظیر روزنامه، مجله،کتاب،رادیو،تلویزیون،اینترنت و مانند آن به عنوان . سیاسی جامعه داشته باشند

قاید و آرا و دیگر ابعاد زندگی بشر دارند، واقعیت های سیاسی و یکی از نهادهای مهم جامعه با تاثیری که بر ع

جامعه ایران یک جامعه جوان .اجتماعی خاصی را برای مردم خلق می کنند تعیین کننده چشم انداز ما از جهان هستند

لف، بویژه و پویا ست که   بدلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه، تالشهای زیادی در راستای نهادینه کردن اهداف مخت

اهداف سیاسی، از سوی مراکز ، مراجع و سازمانهای مختلف با استفاده از ابزارها وتکنیک های تبلیغاتی صورت می 

رسانه جمعی مشارکت   با توجه به نکات فوق، در این تحقیق برآنیم تا به بررسی نحوه تأثیرگذاری بلیغات.پذیرد

 . سیاسی دانشجویان بپردازیم
 یشینه تحقیق



مورد )بررسی تاثیرگذاری پایگاه اجتماعی ز اقتصادی بر میزان مشارکت سیاسی در بررسی ( 6631)و مختارپور فتحی

جتماعی شدن و مشارکت سیاسی در نظام سیاسی عصر نوین ا( دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران: مطالعه

لذا هدف اصلی . اند نیای نوین دانسته شدههمراه با مدرنیته، الزم و ملزوم یکدیگر در امر حاکمیت و حکومت در د

این تحقیق بررسی تاثیر گذاری پایگاه اجتماعی ز اقتصادی بر میزان مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه 

نتایج . باشد چارچوب نظری تحقیق، ترکیبی و با تاکید بر جامعه پذیری سیاسی می. علوم و تحقیقات تهران است

، (مادر  پدر و)تحصیالت فرد، وضعیت تاهل، نوع شغل والدین )که میان متغیرهای مستقل  دهد تحلیل نشان می

رابطه ( مشارکت سیاسی فرد)و متغیر وابسته ( ها وضعیت اقتصادی خانواده و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانه

دهد که متغیرها به ترتیش تاثیرگذاری و اهمیت  رگرسیون چند متغیره نشان می از حاصل نتایج. دارد وجود  معنی دار

وضعیت اقتصادی خانواده، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها، : شان در تبیین متغیر وابسته عبارتند از

کت سیاسی از مشار% 45در کل این متغیرها توانسته اند  .وضعیت تأهل، تحصیالت فرد و شغل پدر و مادر

 .پاسخگویان را تبیین کنند

بررسی رابطه فضای مجازی با در ( 6631)ملکان مجید ,رهبری قاضی محمود ,ابراهیمی پور حوا ,هرسیج حسین

خبری با ابعاد آگاهی میان کاربری علمی و نشان دادند  مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان: مشارکت سیاسی

سیاسی، بحث سیاسی و اثربخشی سیاسی درونی و بیرونی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد، اما رابطه کاربری 

تفریحی با آگاهی سیاسی و بحث سیاسی رابطه ای منفی و معنا دار و با ابعاد اثربخشی سیاسی درونی و بیرونی منفی 

 و غیرمعنا دار بود

هر  ند نشان داد تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایراندر ( 6688)حقگویی احسن ،عبدالهیان حمید

نیز ( دانشجویان)اده از اینترنت بیشتر و باالتر باشد، سطح مشارکت سیاسی کاربرای اینترنت چه میزان و کیفیت استف

البته کیفیت استفاده از اینترنت سهم بیشتری در افزایش میزان مشارکت سیاسی کاربران اینترنت . افزایبش می یابد

د به افزایش مشارکت سیاسی کمک کند و بنابراین نتایج این مطالعه نشان می دهد که اینترنت می توان. داشته است

افراد مورد مطالعه، % 41سایر یافته ها نیز نشان می دهد که . این امر نظریه هابرماس در حوزه عمومی را تایید می کند

. در حالی که راش این نسبت را در سطح پایین ارزیابی کرده بود .در سطح متوسط به فعالیت سیاسی می پردازند

ف نظر راش و حداقل در فضای مجازی و در بین افراد تحصیل کرده کاربر اینترنت، سیاست لزوما بنابراین برخال

این سطح مشارکت همچنین بیانگر این نکته است که . حوزه فعالیت یک گروه کوچک محسوب نمی شود

سنتی در ایجاد فضای تکونولوژی های نوین ارتباطی و به ویژه اینترنت می تواند نقشی بسیار متفاوت از رسانه های 

مباحثه آزاد و شکل گیری افکار عمومی ناشی از گفت و گوی عقالنی انتقادی، و در نهایت کنش سیاسی افراد ایفا 
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این امر نشان می دهد که نظر هابرماس درباره کم تاثیر بودن رسانه ها در شکل گیری افکار عمومی و تاثیر آن . کند

 .اربران اینترنتی در ایران تایید نمی شوددر مشارکت سیاسی لزوما در میان ک

عنوان پژوهشی است که بین سال (اعتماد، خوش بینی و مشارکت مدنی: سرمایه اجتماعی، تلویزیون و جهان زشت

توسط اوسلنر بر اساس یک رویکرد روانشناختی بر این باور است که اعتماد به میزان خوش بینی  6338تا  6334های 

و میزان خوش بینی افراد نیز پیش از آن که تحت تأثیر تماشای تلویزیون باشد، تحت تأثیر  افراد مربوط می شود

 (.1: 6684جواهری،)تماشای تلویزیون باشد، تحت تأثیر تجارب فردی و ویژگی های محیطی  است

 شهر تهران 4بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در نواحی منطقه در  (6630)فدوی جمیله ,فتحی سروش

ر دارد و در بین ابعاد مشارکت قرا  4.1یافته های پژوهش نشان داد، مشارکت غیر رسمی همیارانه با باالترین میانگین 

در بین ابعاد مشارکت قرار دارد و همچنین مشارکت غیررسمی مذهبی با  1مشارکت رسمی با پایین ترین میانگین 

 .در رتبه های بعدی قرار دارد 5.٧5و مشارکت غیر رسمی خیریه ای با میانگین  5.8میانگین 

میارانه بیشتری برخوردارند و به گونه نواحی توسعه یافته تر از میزان مشارکت رسمی و مشارکت های غیر رسمی ه

معناداری مشارکت غیر رسمی مذهبی کمتری دارند و مشارکت های غیر رسمی خیریه ای، در همه نواحی به 

 .صورت یکسان بوده و تفاوت معناداری نداشت

عالقه سیاسی را عاملی مهم برای شرکت در  "مشارکت سیاسی جوانان"الیگلی در تحقیقی تحت عنوان  -

های سیاسی سه دسته از کشورهای اروپایی نیز  در تحقیق مورد اشاره به تفاوت فرهنگ. داند های سیاسی می فعالیت

نتیجه تحقیق حاکی از آن بوده که کشورهای آلمان، دانمار ، هلند و تا حدودی انگلیس از . اشاره شده است

با توجه به . اند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک در گروه دیگر قرار گرفته. اند تری برخوردار بوده فرهنگ مدنی پیشرفته

جمهوری فدرال آلمان از جمله کشورهایی بوده است که میزان مشارکت در .( م6330تا سال )مشارکت در انتخابات 

توان تا  ورها را از نظر مشارکت سیاسی میتفاوت میان کش. انتخابات، در آن کشور نسبتاً باال گزارش شده است

 (.  pp. 456-444  1008. . Rijike. &Gaiser)های سیاسی فرهنگی و یا ملی آنان دانست  حدودی به دلیل سنت

این اندیشه را که ارتباط جمعی قدرت زیادی دارد می توان یکی از اولین نظریه های عمومی درباره : نظریه گلوله 

"نظریه گلوله"گاهی این نظریه به اسم . ی محسوب کرداثرهای ارتباط جمع
"نظریه سوزن تزریق"و   6

یا نظریه  5

"پاسخ –محر  "
این نظریه حکایت از این دارد که افراد در برابر پیام های ارتباط جمعی فوق . معرفی می شود 4

 . واهد داشت، اثر مطلوب را خ"به هدف برسد"بر طبق این نظریه اگر پیام . العاده شکننده اند
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پیام ارتباط جمعی روی هر فرد اثر مشابه . اکنون می دانیم که این نظریه ارتباط جمعی بیش از اندازه ساده است

اثر آن بر هر کس به چیزهایی مانند ویژگی های شخصیتی فرد و جنبه های  متفاوت وضعیت و محیط بستگی . ندارد

به نظر می رسد در پی اثر بخشی آشکار : ی درباره ارتباط جمعی استبا این اوصاف، نظریه گلوله نظریه معقول. دارد

قسمتی از این موفقیت به این دلیل بود که مردم بی تجربه بودند و . تبلیغات بعد از جنگ جهانی اول متولد شده باشد

زمان درست و  این نظریه احتماالً دیگر به آن خوبی تأثیر نخواهد داشت، ولی در آن. دروغ ها را باور می کردند

 . مؤثر بود

این نظریه در شکلی تقریباً تجدید نظر شده در . با وجود این، نظریه گلوله ممکن است هنوز بی اعتبار نشده باشد

الول استدالل می کند که تبلیغات خیلی اثر بخش تر از آن : دیده می شود 1نوشته های فیلسوف فرانسوی ژا  الول

وی بخصوص شواهد بدست آمده از آزمایش ها را (. 18٧-135: همان)ن داده است است که تحلیل امریکایی ها نشا

رد می کند و می گوید که تبلیغات بخشی از محیط کلی است و نمی توان آن را در یک زمینه آزمایشگاهی تکرار 

ت که بیشتر الول استدالل می کند که تبلیغات چنان در زندگی امریکایی گسترش یافته اس(. 140-181: همان)کرد 

های بدیهی است که یکی از این ارزش(. 14: همان)ما حتی از آن آگاه نیستیم، اما ارزش های ما را کنترل می کند 

این تفکر با افکار برخی از پزوهشگران امریکایی ارتباطات زیاد (. 141: همان)است  "شیوه زندگی امریکایی"اصلی 

معه شناسانی مانند پل الزارسفلد و رابرت مرتون گرایش ارتباط همان طور که خواهیم دید، جا. متفاوت نیست

جمعی به تقویت وضعیت اجتماعی و اقتصادی موجود را مورد بحث قرار داده اند و حوزف کالپر نظر داده است که 

 . اثر کلی ارتباط جمعی تقویت نگرش هاست

ای از ارتباطات جمعی است، ولی فرایندی است که افراد زیادی به آن عالقه گرچه اقناع فقط گونه:نظریه اقناع 

آگهی دهنده ای که از ارتباطات جمعی برای فروش کاالهایی چون نوشابه، قرص سردرد یا اتومبیل بهره . مند هستند

بی خطر جلوه بکار گرفتن متخصصان روابط عمومی در صنایع نیروی اتمی برای . می گیرد، دست به اقناع می زند

یک نامزد سیاسی که مبادرت به . دادن قدرت اتمی و در پی آن متقاعد کردن مردم برای این امر، نوعی اقناع است

خرید آگهی های روزنامه می کند یا سازمان به دارای که خبرهای رادیویی را برای تشویق مردم به تر  سیگار به 

تاب مقدس را در تلویزیون تبلیغ می کند، نیز همین کار را می کار می گیرد و یک سازمان دینی که پیام های ک

 . تمامی این افراد سعی دارند تا از طریق پیام های اراتباط جمعی تغییراتی در اشخاص دیگر به وجود آورند. کنند

ان نزدیک و احتماالً اقناع همیشه بخشی از زندگی بشر بوده است و قطعاً افراد سعی دارند تا بر دیگران و حتی دوست

. قرن های متوالی تالش برای اقناع دیگران بیشتر متکی به شهود و عقلی سلیم بود. افراد خانواده خود تأثیر بگذارند

ارسطو یکی از نخستین کسانی بود که در آثار کالسیک خود راجع به فن خطابه، اقناع را تجزیه و تحلیل نمود و 

                                                           
 
 - Jancques Ellul 
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وص زمانی که ارتباطات جمعی گسترش یافت، افراد به طور منظم سال های بعد، بخص. راجع به آن مطلش نوشت

با شناسایی هفت روش تبلیغاتی بخشی از ( IPA)مؤسسه تجزیه و تحلیل و تبلیغات . تری شروع به مطالعه اقناع نمودند

تر در باره واضح است که بخشی از انگیزه اقدام به مطالعه دقیق . کارهای اولیه مربوط به اقناع را انجام داده است

این کار را  IPAمؤسسه . اقناع، ترس بود؛ ترس ناشی از جنگ که مبادا تبلیغات بتواند بر قلش ها و اذهان چیره شود

چند سال بعد، جنگ جهانی دوم . درست قبل از جنگ جهانی دوم که دوره ای همراه با وحشت بود انجام می داد

. انجام ئشود« تغییر نگرش»ه اقناع یا آن طور که معروف شده است موجش شد تا مطالعاتی دقیق تر و علمی تر راجع ب

بخش اطالعات و آموزش ارتش »و همکارانش که همگی برای  ٧این مطالعه توسط روانشناسی به نام کارل هاولند

این مطالعه به قدری اساسی و مؤثر بود که آن را سرچشمه تحقیقات معاصر . کار می کردند، صورت گرفت« آمریکا

مطالعه کارل هاولند مبتنی بر تجارب کنترل شده ای بود که در آن متغیرها، به . رباره تغییر نگرش تلقی می کنندد

 . منظور مشاهده اثرات، با دقت دستکاری می شد

مطالعه ای که گاهی از آن به . قبل از هاولند نیز کارهای اولیه ای درباره تغییر نگارش انجام شد که نسبتاً ضعیف بود

ویلیان جنینگز »در مورد اثرات سخنرانی 3«ویلی»و  8«رایس»نوان اولین مطالعه تغییر نگرش یاد می شد، تحقیق ع

در این تحقیق گروهی متشکل از . انجام شد 66«دارتموت»در دانشکده  6316راجع به تکامل بود که در سال  60«برایان

تکامل بر روی یک طیف از نوع لیکرت نشان  دانشجو نظرات خود را به صورت موافق یا مخالف نسبت به 6٧4

نگرش های خود را بیان کنند و نیز  61از دانشجویان خواسته شد تا بعد از شنیدن سخنرانی از جهت پس نگری،. دادند

نتایج نشان داد که نگرش بیش از یک ربع دانشجویان به . دوباره نگرش خود را با نگرش قبل از سخنرانی ارائه کنند

با این حال استفاده از گزارش پس نگری نشان داد که یافته ها تا حد زیادی سوال . الحظه ای تغییر کردطور قابل م

 .برانگیز و مشکو  است

یکی از نظریه هایی که بیش از بسیاری از نظریه های دیگر به رسانه های جمعی قدرت می دهد، : مارپیچ سکوت

 –استدالل نوئل . آن را مدون کرده است( 63٧6، 6380)ان است که الیزابت نوئل نئوم "مارپیچ سکوت"نظریه 

حتماً بر افکار عمومی اثرهای قوی دارند اما این اثرها به خاطر محدودیت دست جمعی نئومان این است که رسانه 

نوئل نئومان استدالل می کند که . های پژوهش، در گذشته کم اهمیت شمرده شده یا کشف نشده باقی مانده است

در ایجاد اثرهای قوی بر افکار عمومی  65و هم صدایی، 66گی ارتباط جمعی، یعنی تراکم، همه جایی بودن،سه ویژ
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هم صدایی به تصویر هم شکلی از رویداد یا موضوعی که می توان توسعه داد اشاره دارد و . با هم ترکیش می شوند

اثر هم صدایی این . ای دیگر مشتر  استاغلش میان روزنامه های مختلف، مجالت، شبکه های تلویزیون و رسانه ه

است که بر مواجهه گزینشی غلبه می کند تا افراد نتوانند پیام دیگری را انتخاب کنند و نشان دهنده این گمان است 

 . که بیشتر افراد به گونه ای به موضوع نگاه می کنند که رسانه های جمعی آن را عرضه می دارند

ود مارپیچ سکوت است در خصوص یک موضوع مناقشه انگیز افراد درباره توزیع عامل دیگری که وارد عمل می ش

آنها سعی می کنند تعیین نمایند آیا در اکثریت قرار دارند یا خیر و سپس می . افکار عمومی حدس هایی می زنند

ر اقلیت قرار اگر احساس کنند د. کوشند تعیین کنند آیا تغییر افکار عمومی در جهت موافقت با آنهاست یا خیر

اگر فکر کنند تغییر افکار عمومی در جهت فاصله . دارند گرایش پیدا می کنند که درباره موضوع سکوت کنند

هر چه بیشتر ساکت بمانند افراد دیگر . گرفتن از آنهاست، گرایش پیدا می کنند در خصوص موضوع ساکت بمانند

 . شده است و بیشتر ساکت می مانندعرضه ن( متفاوت)بیشتر احساس می کنند که دیدگاه خاص 

. نقش رسانه های جمعی مهم است، زیرا مرجعی هستند که افراد به آنها نظر دارند تا توزیع افکار عمومی را پیدا کنند

رسانه ها تصورات افراد را راجع به اینکه  .6. رسانه های جمعی می توانند به سه طریق بر مارپیچ سکوت اثر بگذارند

. 6دهند،رسانه ها تصورات مربوط به عقاید رو به افزایش را شکل می. 1سلط است شکل می دهند،چه عقایدی م

تواند در افکار عمومی ابراز کند، دهند راجع به اینکه شخص چه عقیده ای را میرسانه ها تصوراتی را شکل می

 (.61 :6636حاجی زادگان، )بدون اینکه منزوی شود
 نظریه پردازان مشارکت سیاسی

 عدم یا مشارکت پدیده اجتماعی متغیرهای براساس کوشدمی خود مدل در نیز نوسازی پردازان نظریه از 64لیپست

 عدم یا شرکت پدیده که است آن بر لیپست مدل. کند تبیین اجتماعی هایپویش در را مختلف هایگروه مشارکت

 اجتماعی و سیاسی فرایندهای در اجتماعی کلی عامل چندین براساس را اجتماعی مختلف هایگروه و اقشار شرکت

 شرکت الگوی تبیین با وی. کند تبیین آن نظایر و محلی شوراهای کارگری، سندیکاهای ها،انجمن انتخابات، نظیر

 کم مذکور کشورهای در را الگو این...(  و فنالند نروژ، آمریکا، سوئد، آلمان،) مختلف کشورهای میان انتخابات در

 مردان، میان در اجتماعی فرایندهای در مشارکت میزان کشورها این کلیه در است معتقد و بیندمی یکسان بیش و

 ها،سازمان اعضای همچنین و منزلت دارای افراد نیز و میانسال افراد شهرنشینان، متأهلین، تحصیلکرده، هایگروه

 (. 45: 6681 نیازی، و غفاری)است بیشتر شوراها و سندیکاها احزاب،

 در آنان، اجتماعی و اقتصادی پایگاه تعیین در افراد شغلی رتبه و درآمد تحصیالت، بر تاکید ضمن پاول و آلموند

 هایپژوهش بیشتر»: دارندمی بیان افراد اجتماعی و سیاسی مشارکت بر اجتماعی ز اقتصادی پایگاه اثرات خصوص
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 احتمال بیشتر ایحرفه هایمهارت از مند بهره و ثروتمند کرده، تحصیل شهروندان که دهندمی نشان گرفته صورت

 خصوصی زندگی در افراد اینگونه که هاییمهارت و منابع. باشند جویانه مشارکت ایستارهای واجد که دارد بیشتری

 سیاسی مشارکت به سهولت به را آنها تواندمی کند حکم ضرورت یا وظیفه که مواردی در آورندمی بدست خود

 سیاست در مرفه، کمتر شهروندان با مقایسه در معموالً جامعه در ترمرفه شهروندان هابررسی اینۀ نتیج در. بکشاند

 آنان اجتماعی مشارکت بر افراد اجتماعی طبقه تأثیر مورد در کوئن همچنین(. 651: 6680 پاول، و آلموند) «فعالترند

 بیشتر اجتماعی هایفعالیت در درگیریش و مشارکت احتمال باشد باالتر اجتماعی طبقه هرچه معموالً»: است معتقد

 و مدرسه و خانه هایانجمن شهری، هایانجمن اجتماعی، هایباشگاه در فعال مشارکت سطح وی نظر به. «است

 (. 684: 66٧6 کوئن،)است ترنازل پایین طبقات اعضای میان در سیاسی هایسازمان

 : آورد قابل تلخیص از موارد زیر است دال از مشارکت سیاسی به عمل میکل تبیینی که :مدل رابرت دال 

اگر مردم در ارزش یابی خود متوجه شوند که پاداشی که از درگیریهای سیاسی بدست مزی آیزد از پزاداش دیگزر     .6

 . شوندفعالیتها ناچیزتر است،  حتماً کمتر در سیاست درگیر می

تفاوت بارزی احساس نکند و به آنهزا اهمیزت ندهزد کمتزر بزه سیاسزت       هرگاه شخصی بین شقوق پیش روی خود .1

گویند ، مهم نیست که کدام حزب در انتخابات برنده شزود، ممکزن اسزت    برای مثال کسانی که می. خواهد پرداخت

 . کمتر از کسانی که به انتخابات و نتیجه آن و برنده شدن حزب مخصوص اهمیت می دهند، مشارکت کنند

تواند منشاء تغییرات باشد، هرگز اهمیت بوده و نمیسان فکر کند که هر گونه اقدام وی در علم سیاست بیهرگاه ان.6

 . شودوارد آن نمی

هرگاه مردم معتقد باشند که بدون دخالت آنها نتایج اقدامات سیاسی ، رضایت آنها را تزامین مزی کنزد، مشزارکت     .5

 . آنها در سیاست کم می شود

ر کند که دانش سیاسی او محدودتر از آن است که بتواند با وارد شدن در سیاست به کارآمدی  هرگاه شخصی فک.4

 . سیاسی کافی برسد، ترجیح خواهد داد کمتر در آن مشارکت کند

 .(66٧1جعفری،)شودهر چه مشکالت وارد شدن در سیاست بیشتر باشد احتمال مشارکت کمتر می.1

 رئیس شغل تحصیالت، میزان در تفاوت را هاگروه بین اجتماعی مشارکت میزان در تفاوت بیشترین نیز اکسلرد

 درآمد با هایخانواده در مشارکت میزان اکسلرد، تحقیق هاییافته براساس. کندمی بیان خانواده درآمد و خانواده

: 6340 اکسلرد،) باشد می پایین تحصیالت با افراد و درآمد کم هایخانواده برابر دو باال تحصیالت با افراد نیز و باال

68-66.) 

 : دارند ورف معتقد است که ما در جامعه با دو بخش عمده سروکار داریم :رالف دارندورف 

 ؛ ( سیاسی ز اجتماعی ز اقتصادی ز  فرهنگی ) صاحبان قدرت .6



 ( .سیاسی ز اجتماعی ز اقتصادی ز  فرهنگی )تابعان قدرت  .1

د ، کسی که قدرت دارد گرایش بزه حفزو وضزع موجزود داشزته و کسزانی کزه تزابع         رساز نظر وی طبیعی به نظر می

باشد، پس زمینه برای تغییر باشند ، خواستار تغییر وضع موجود باشند و چون همیشه بین این دو تعارض میقدرت می

 . در جامعه وجود خواهد داشت
 فرضیه ها

 .سیاسی   رابطه معناداری وجود داردبه نظر می رسد بین نوع برنامه تلویزیونی و مشارکت  

 .مشارکت  سیاسی   رابطه معناداری وجود داردبه نظر می رسد بین میزان تماشای تلویزیون و 

 .مشارکت  سیاسی   رابطه معناداری وجود داردبین زمان مشاهده برنامه سیاسی و به نظر می رسد 

 . جنس متفاوت استبه نظر می رسد میزان تاثیر پذیری از تلویزیون بر حسش 

 .به نظر میرسد بین میزان تاثیر پذیری از شبکه های تلویزیونی  بر حسش سطح تحصیالت متفاوت است

 روش 

است و به لحاظ تجربی  شده استفادهی اسناد مطالعه روش از جهت وارسی ادبیات تجربی و نظری   قیتحق نیا در

ابزار جمع آوری داده ها و اطالعات در . بکار برده شده استبرای سنجش متغیرها و آزمون فرضیه ها روش پیمایش 

جامعه آماری در این تحقیق کلیه  .روش اسنادی فیش برداری و در روش پیمایشی پرسشنامه محقق ساخته است

حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران  از . دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران غرب در نظر گرفته شده اند

بصورت اعتبار صوری ( پرسشنامه)اعتباز ابزار تحقیق. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی  بود. انتخاب شدند  681

آلفای کرونباخ پایایی پرسش های . یعنی قضاوت داوران بود که پس از تأیید متخصصان پرسشنامه نهایی آماده شد

مورد سنجش قرار گرفته اند،که میزان آن  های مطرح شده هایی که در قالش طیف چند گزینه ای و نیز پرسش

 .نتایج تحقیق می باشد ابزار و محاسبه گردیده و نشانگر تایید پایایی 816/0معادل 
 یافته ها

به نظر می رسد بین نوع برنامه تلویزیونی و مشارکت سیاسی آن رابطه معناداری : فرضیه شماره یک

 .وجود دارد

 رابطه بین نوع  برنامه تلویزیونی و مشارکت سیاسی   رسونیپ یهمبستگ شیضر جینتا:   6جدول

 مشارکت سیاسی وابسته ریمتغ آماره مستقل ریمتغ

نوع برنامه 

 تلویزیونی

 ٧45/0 یهمبستگ شیضر

 006/0 یدار یمعن سطح
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 هیفرض تایید آزمون جهینت

 06/0 از کوچکتر 0/ 33 نانیاطم سطح یبرا آزمون یخطا یدار یمعن سطح نکهیا به توجه بافوق    جینتا طبق

بین نوع برنامه تلویزیونی و مشارکت سیاسی آن رابطه معناداری  و شود یم دییتا نظر مورد هیفرض نیبنابرا( sig=000/0)است

و میتوان گفت هر چقدر برنامه های تلویزیونی متنوع  جهت تبلیغات سیاسی  متنوع باشد میزان  مشارکت سیای  .وجود دارد

 مستقیم رابطه وجود  از حاکی که است ٧45/0 با برابر دومتغیر بین همبستگی ضریش همچنین. نیز افزایش می یابد و بر عکس

 .باشد یم متغیر دو بین مثبت و

بر حسب  جهت مشارکت سیاسی  به نظر می رسد میزان تاثیر پذیری از تلویزیون:  فرضیه شماره دو

 . جنسیت متفاوت است

مرد  بر حسش زن وجهت مشارکت سیاسی   توان گفت میانگین میزان تاثیر پذیری از تلویزیون مستقل می  tبا کمک آزمون

 .بودن متفاوت است

 و مشارکت سیاسی میانگین تاثیر پذیری از برنامه های تلویزیون:  1دول ج

 انحراف استاندارد مشارکت سیاسی میانگین  جنسیت

 66/1 66/44 زن

 45/٧ 54/48 مرد

 .است 54/48و مردان برابر با  66/44برای زنان برابر با  مشارکت سیاسی  شود میانگین متغیر  با توجه به جدول مشاهده می

 بر حسش جنسیت مشارکت سیاسی مستقل میزان  tبررسی آزمون :   6دول ج

-Independent sample T)آزمون برابری میانگین  آزمون برابری واریانس 

test ) 

 Fآماره 
سطح 

 داری معنی
 داری سطح معنی tآماره 

 %34فاصله اطمینان 

 حد پایین حد باال

 ها برابری واریانسفرض 
561/6 061/0 

668/6

-  
161/0 ٧45/0 54/1 -



به تفکیک زن و مرد بودن  مشارکت سیاسیتوان گفت میانگین  مستقل می  tبه بررسی آزمون با کمک آزمون فوق  جدول 

کوچکتر ( 016/0)داری آزمون  شود با توجه به اینکه سطح معنی ابتدا فرض برابری واریانس دو جامعه بررسی می. پردازد می

 .رد می شود( ها برابری واریانس)است بنابراین فرض صفر  04/0از 

مستقل  tدر آزمون . گردد استفاده می( ها سطر عدم برابری واریانس)ها از سطر دوم جدول  بنابراین جهت بررسی میانگین

است  04/0داری کوچکتر از  با توجه به اینکه سطح معنی. است 061/0داری آزمون  سطح معنی. است 61/6برابر با   tآماره 

 .بر حسش جنسیت متفاوت می باشدمشارکت سیاسی فرضه تحقیق تایید  می شود و میزان 

 .تفاوت معناداری وجود دارد مشارکت سیاسی بین زمان مشاهده برنامه سیاسی و :فرضیه شماره سه

مشارکت  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت تعیین اختالف میانگین زمان مشاهده برنامه سیاسی و: 5جدول 

 سیاسی

 منبع تغییرات
مجموع 

 ذوراتمج
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح معنی 

 داری

 0.1/0 661/6 618/56 6 661/666 بین گروهی

   456/٧0 686 561/11381 درون گروهی

    681 415/18045 جمع

 

است  04/0کمتر از 34/0با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  فوق  طبق نتایج جدول 

(p.value=0/061)  و بنابراین می توان گفت که فرضیه مورد نظر  تایید می گردد و میانگین زمان مشاهده برنامه ها 

 .متفاوت می باشد مشارکت سیاسی

 .رابطه وجود دارد مشارکت سیاسیبه نظر می رسد بین میزان تماشای تلویزیون و :فرضیه شماره چهار

 مشارکت سیاسیمیزان تماشای تلویزیون و  رابطه بین   رسونیپ یهمبستگ شیضر جینتا : 4 جدول

فرض عدم برابری 

 ها واریانس
 -44/1 1٧٧/0 060/0 66/6 ز ز
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 مشارکت سیاسی آماره مستقل ریمتغ

میزان تماشای 

 تلویزیون

 ٧81/0 یهمبستگ شیضر

 000/0 یدار یمعن سطح

 هیفرض تایید آزمون جهینت

 

 06/0 از کوچکتر 0/ 33 نانیاطم سطح یبرا آزمون یخطا یدار یمعن سطح نکهیا به توجه بافوق  جدول جینتا طبق

مشارکت بین میزان تماشای تلویزیون و  و شود یم دییتا نظر مورد هیفرض که گفت توان یم نیبنابرا( sig=000/0)است

 و مستقیم رابطه وجود  از حاکی که است ٧81/0 با برابر دومتغیر بین همبستگی ضریش همچنین.  رابطه وجود دارد سیاسی

 .باشد یم متغیر دو بین مثبت

 جهت مشارکت سیاسی به نظر میرسد بین میزان تاثیر پذیری از شبکه های تلویزیونی:فرضیه شماره پنچم

 .در بین افراد با سطح تحصیالت متفاوت است

 سطح تحصیالت مشارکت سیاسی بر حسش  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت تعیین اختالف میانگین : 1جدول 

 منبع تغییرات
 مجموع

 مجذورات
 Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی

سطح معنی 

 داری

 066/0 561/6 651/164 6 411/٧61 بین گروهی

   814/18 686 514/1٧04٧ درون گروهی

    681 616/18٧50 جمع

 

بنابراین  (p.value=0/066)است  04/0کمتر از 34/0با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان   فوق طبق نتایج جدول 

 .متفاوت می باشد سطح تحصیالت مشارکت سیاسی ومی توان گفت که فرضیه مورد نظر  تایید می گردد و میانگین میزان 

 نتیجه گیری



 در جامعهیی روستا وی شهر مختلف اقشار و افراد داوطلبانه و آگاهانه، خالق دخالت و شارکت، حضورم

 از خود منطقه یا اجتماعی محل ای و حرفه التیتشکها،  سازمان ها مختلف تیفعال وها  یگیر تصمیمها،  ریزی برنامه

 از. است گریدی سو از جامعهی اسیس وی ، اقتصادیاجتماع اهداف وها  یریگ میتصمها،  دهیا بایی همسو و یکسو

 میان مشارکت و همکاری کند،می کمک و پایداری نظام اجتماعی بشری حیات تداوم به که عواملی ترین مهم

 سیاسی، توسعه یک جامعه و توانمند سازی اعضای آن در حوزه های مختلف اجتماعی،.اعضای آن نظام است

از می باشد که با سهیم کردن ...مستلزم حضور و مشارکت همه گروها، فرهنگها ،اقوام و .... اقتصادی و فرهنگی،

مردم در تعیین سرنوشت خودبه نوعی باتشریک مساعی همفکری، و همکاری در جهت شکوفایی و توسعه پایدار 

شخصی و گروهی  با حفو منافع  در این میان حضور زنان ومردان با توجه به مسائل. نظام می توان گام برداشت

. اقدام نمود... مشتر   و ایجاد تمهیدات و زمینه ها در عرصه سیاسی کشور به امر عدالت سیاسی  و اصل برابری و

تبلیغات کارکردهای متعددی نظیر تفریح و سرگرمی، آموزش،  جمعی  رسانه های (.6630نوابخش و فتحی،)

دارند و به لحاظ سیاسی نیز می توانند، در زمینه کسش اطالعات ... و خبررسانیتجاری و بازرگانی  و سیاسی 

امروزه، در جوامعی که دارای تکنولوژی پیشرفته .سیاسی، کنترل افکار عمومی و تاثیر در رفتار انتخاباتی موثر باشند

 جمعی  شاهراه  ای ارتباطی می باشند، بخش مهمی از رفتارها و گرایشهای مردم، متاثر از رسانه ها است، رسانه ه

 زندگیابعاد  به شمار می روند به همین دلیل نقش تعیین کننده آنها بر  و از عوامل جهانی شدن  تمدن جدید صنعتی

هانتینگتون و نلسون درکشورهای بطوریکه  .، با گذشته قابل مقایسه نیستحاضر انسان قرن  سیاسی و اجتماعی 

شود،  و مشارکت سیاسی بطور اخص فی نفسه هدف محسوب نمی درحال توسعه  مشارکت اجتماعی بطور اعم

به نظر . شود معموالً تابعی از تصمیمات نخبگان و سیاسی آنها و یا محصول جانبی توسعه بطور کلی محسوب می

نخبگان آن جامعه و توسعه اقتصادی : آنها،دوعامل اصلی در افزایش مشارکت سیاسی افراد  یک جامعه عبارتند از 

که برنامه های نحبگان در قالب برنامه های تبلیغاتی رسانه ای اثر گذاری متفاوتی نسبت به سایر عوامل . ماعیـ اجت

آنها می توانند یک کالس بی دیوار . بودن آنهاست رسانه ها امری فراگیرند( همه جا)ویژگی اصلی رسانه ها . دارد

ویایی و سرزندگی را تقویت و تولید می کنند هم رخوت رسانه ها هم حرکت و پ. با میلیاردها شنونده تشکیل دهند

و تنبلی و سستی از یک سو احساس های عاطفی، محبت و صداقت را بر می انگیزد و از سوی دیگر احساس 

این کارکرد به طور طبیعی موجب پیدایش تضاد . زشتی، دشمنی، بی اعتمادی، دروغ و خشونت را زنده می کنند

 .فردی و اجتماعی می شود رفتاری در مقیاس-درونی

نشانه ها عالیم از هر جهتی به ما یادآور می شوند . امروزه رسانه ها در زندگی روزمره ما نفوذ کامل دارند

بین نوع برنامه تلویزیونی و میزان تاثیر پذیری  و ب. که زندگی شخصی بسیاری از مردم وابسته به رسانه هاست

و میتوان گفت هر چقدر برنامه های تلویزیونی متنوع باشد میزان اثر گذاری آن نیز .آن رابطه معناداری وجود دارد
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ان با گذر از دور .باشد یم مورد تایید متغیر دو بین مثبت و مستقیم رابطه وجود بنابراین . افزایش می یابد و بر عکس

سنتی به دوران مدرن و پس از آن پست مدرن و پس از آن پست مدرن شاهد جلوه های نوینی از زندگی اجتماعی 

بنابراین روند توسعه و تکامل جوامع بشری تغییراتی را در شیوه زندگی انسان ها ایجاد می کند که آن را می . هستیم 

میان زمینه هایی که در این روند دستخوش تغییر شده است به  توان تا حد زیادی به توسعه علم و فناوری نسبت داد از

  .نوع مصرف و شگردهای تبلیغاتی برای ترویج مصرف و مصرف گرایی می توان اشاره کرد

با توجه به اینکه . متفاوت می باشد در بین زنان و مردان متفاوت است مشارکت سیاسی  میزان  یافته ها نشان داد 

بنابراین میانگین زمان مشاهده برنامه  . است  04/0کمتر از 34/0سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 

 بین میزان تماشای تلویزیون و رابطه . متفاوت می باشد جهت مشاکرت سیاسی  ها بر حسش میزان تاثیر پذیری

 و مستقیم رابطه وجود  از حاکی دومتغیر بین همبستگی ضریش نینهمچ  .مورد تایید قرار گرفت مشارکت سیاسی 

تلویزیونی و سطح  تبلیغات برنامه های  ازمتاثر  مشارکت سیاسی میانگین  در نتیجه  .باشد یم متغیر دو بین مثبت

 . تحصیالت متفاوت می باشد
 منابع

سازمان انتشارات و : تهران.باقر پرهام، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه ( 66٧1)آرون ریمون، .6

 .4٧1 4٧6آموزش انقالب اسالمی، ، ص 

: تهزران  طیزش،  علیرضزا : ترجمزه  شزهروندان،  سیاسی حضور و مشارکت( 6680)،پاول جی و آوبی جی آلموند، .1

 . ،616-615 شماره اقتصادی، ز سیاسی اطالعات

، چاپار، چاپ دوم، ویرایش سیاسی،تهرانفرهنگ علوم (6681)آقا بخشی، علی اکبرو افشاری راد، مینو .6

 ششم

 .تهران. انتشارات دانشکده علوم اجتماعی.تبلیغات تجاری، (6640)اربابی، محمد علی .5

 تهران سروش. افکار عمومی در ارتباطات، (66٧6)اسدی، علی .4

 .انتشارات طرح نو، ترجمه مراد فرهادپور، تهران، تجربه مدرنیته، (6685)برمن، مارشال  .1

نشر تهران، های مارکسیستی،  های سیاسی قرن بیستم؛ اندیشه تاریخ اندیشه، (6686)بشیریه، حسین  .٧
 .نی

، ای شده، ارتباطات در آینده دموکراسی سیاست رسانه، (6683)انتمن . بنت، دابلیو لنس و رابرت ام .8

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعینیا،  ترجمه مسعود آریایی

 سنجش و مطالعات تحقیقات، مرکزتهران،  رستمی، ترجمه علی ،اقناعی ارتباطات ،(66٧1)اتولر  بینگر، .3
 .سیما و صدا ای برنامه



نگرش گرایش مردم ایالم به کارکرد برنامه (.6683)پیری، روضان، نعمتی، فاطمه و صیدی، محبوب .60

 60فصلنامه دانش انتظامی، شماره  های شبکه ماهواره ای،

بر نگرش سیاسی مردم ( تلویزیون)بررسی تأثیر رسانه جمعی ، (6631)حاجی زادگان، ابوالفضل .11

پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی جامعه مطالعه موردی شهر قرچک ورامین،  طبقه پایین

  .دانشگاه ورامین

 رسانه: تهران.تلویزیون و دکترین آن در غرب(66٧1)حفاظی، محمد .61

در فصلنامه پژوهش . بنیان های نظری رفتار انتخاباتی شهروندان جمهوری اسالمی ایران( 6688)لیدارابی،ع .66

 .6688، بهار 4٧های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 

 انتشارات سمت: تهران..ترجمه منوچهر صبوری. جامعه و سیاست، (66٧٧)راش، مایکل .65

 .سروش ، انتشاراتلوهان مک آقای جیبی های آیینه،(6641) ابراهیم رشیدپور، .64

  1-6سنجش و پرورش، شماره : تهران. ارتباطات و فرایند هدایت گروهی،(66٧6)رحمتی، محمدمهدی .61

انتشارات : ترجمه علیرضا دهقان، تهران های ارتباطات، نظریه، (6686)سورین، ورنر و جیمز تانکارد  .6٧
 .دانشگاه تهران

در فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال شانزدهم، .خاباتیتاثیر رسانه بر رفتار انت، (6688)عیوضی، رحیم .68

 .4٧شماره 

مجله جامعه  ری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایرانتبیین رابطه کارب( 6688)حقگویی احسن ,عبدالهیان حمید .63

 643تا صفحه   660از صفحه  ; 5  شماره , 60  دوره , 6688زمستان شناسی  

 اطالعات: تهران. ساروخانی، ترجمه باقر جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی( 6614)کازنو، ژان .10

، تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی، ترجمه علیرضا کلدی، تهران، انتشارات دانشگاه علوم (66٧8)کوهن، آرتور  .16

 .بخشی بهزیستی و توان

بررسی تاثیرگذاری پایگاه اجتماعی ز اقتصادی بر میزان مشارکت سیاسی در بررسی ( 6631)فتحی و مختارپور .11

فصانتمه بررسی مسائل اجتماعی ایران دوره هشتم، شماره (ویان واحد علوم و تحقیقات تهراندانشج: مورد مطالعه)

 164الی  103ص  31دوم، پاییز و زمستان 

شهر  4بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در نواحی منطقه در  (6630)فدوی جمیله ,فتحی سروش .16

  . 603تا صفحه   36 از صفحه  ; ٧  شماره , 6  دوره , 6630پاییز    :هری مطالعات مدیریت ش  :عنوان نشریه تهران

درآمدی بر مفهوم شناسی و زمینه های مشارکت سیاسی زنان با تاکید  (6630)نوابخش،مهرداد و سروش فتحی .15

 .55تا صفحه  6٧ صفحه  ;61  شماره ,6  دوره ,6630تابستان  مطالعات سیاسی :نشریه ، بر جمهوری اسالمی ایران
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، ص 664٧دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، : ، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران(664٧)مصفا نسرین  .14

16 11. 

دفتر : ، ترجمه پرویز اجاللی، تهراندرآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، (6688)مک کوایل، دنیس  .11
 . ها عه رسانهمطالعات و توس

 ٧4در فصلنامه رسانه، سال نوزدهم شماره . مبانی و اصول تبلیغات سیاسی، (66٧8)معتمد نژاد، کاظم .1٧

 .103دانشگاه تهران، ، ص : جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران( 6613)موریس دو ورژه، .18

انتشارات دانشگاه ، ترجمه علیرضا کلدی، تهران، تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی، (66٧8)کوهن، آرتور  .13
 .بخشی علوم بهزیستی و توان

 کمال ترجمه پساملی، منظومه  -دموکراسی آینده و شدن جهانی، (6680)هابرماس ، یورگن .60

 مرکز نشر تهران پوالدی، یورگن هابرماس،

(. 1)جنگ روانی ، تبلیغات و نقش آن در سیاست خارجی، مجموعه مقاالت (66٧1)هالستی کی جی 

 (ع)ترجمه حسین حسینی، انتشارات دانشگاه امام حسین

بررسی رابطه فضای مجازی در ( 6631)ملکان مجید ,رهبری قاضی محمود ,ابراهیمی پور حوا ,هرسیج حسین .66

مجله پژوهشی علوم انسانی )جامعه شناسی کاربردی  مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان: با مشارکت سیاسی

  111تا صفحه   166   فحه از ص ; (41پیاپی ) 5  شماره , 15  دوره , 6631زمستان    : (دانشگاه اصفهان

 انتشارات تبلیغات اسالمی .تبلیغات یک واژه در دو حوزه معنایی، (66٧5)همایون،محمد هادی .61

 .انتشارات شیرازه: ، ترجمه پیام یزدانجو، تهرانبودریار، (668٧)هوروکس، کریس و زران ژوتیک  .66

سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثالثی، تهران، نشر (66٧0)هانتیگتن، ساموئل،  .65

 علم، 

 نشرنی،: ها برماس نقد در حوزه عمومی ، تهران ترجمه حسین بشیریه ، یورگن(66٧4)هوالب ، رابرت ،  .64

 انتشارات :تهران ،قدیمی اسماعیل ترجمه اطالعاتی، جامعه نظریه های ،(668٧)وبستر، فرانک  .61

  .سرا قصیده
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