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The present study aimed to investigate the effect of social networks on Civic
participation among citizens of Ardabil. The population is all citizens over
18 years living in the city of Ardabil, who according to the General Census
of Population and Housing 1390, are about 115,000 people. The sample size
was determined 384 samples using the Cochran formula. Sampling was done
by using multi-stage clusters. A questionnaire made by the researcher was
used for data collection. The results show that social networks (Telegram,
Instagram, Facebook, YouTube) influence the civic participation of citizens
in Ardabil. Instagram had the most and Facebook the least impact on the
participation of citizens in Ardabil province. The greatest impact of these
networks was on the membership of groups and associations and the lowest
impact was on the creation of good relations and messaging for participation
in municipal decisions.
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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر مشارکت مدنی
شهروندان (مطالعه موردی :شهروندان باالی  81سال شهر اردبیل)
علی جعفری



استادیار گروه مطالعات اجتماعی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،
تهران ،ایران.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي بر مشارکت مدنی در میان
شهرونداناردبیلیانجامگرفتهاست.جامعهآمارياينپژوهشکلیهشهروندانباالي 81سالساکنشهر
شدهاست.بااستفادهازفرمولکوکرانتعدادحجمنمونه913نفرتعیینگرديدونمونهگیرينیزبااستفاده
دادههاازپرسشنامهمحققساختهاستفاده
جمعآوري  
ازروشخوشهايچندمرحلهايصورتگرفت.براي 
شد .نتايج تحقیق نشان داد شبکههاي اجتماعی مجازي موردبررسی (تلگرام ،اينستاگرام ،فیسبوک و
يوتیوب)برمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلتأثیرگذاراست.اينستاگرامبیشترينوفیسبوککمترين

تاریخ پذیرش99/90/90 :

اردبیلمیباشندکهبراساسسرشماريعمومینفوسومسکنسال8931تعدادآنها880111نفربرآورد


تاریخ ارسال00/90/61 :

چکیده

تأثیر را بر مشارکت شهروندان اردبیلی داشته است .بیشترين تأثیر اين شبکهها بر عضويت در گروهها و
است .

کلیدواژهها :شبکههای اجتماعی مجازی ،مشارکت ،شهروندان.

ISSN: 2538-2209

پیامنگاريبرايمشارکتدرتصمیماتشهريبوده
انجمنهاوکمترينتأثیرآنهابرايجادروابطمناسبو 
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مقدمه
گستردهاي استکهتحققعینیآنمستلزمانواع

بهويژه مشارکتمدنیمفهوم
مشارکت 
مگیري و راهبردهاي
فعالیتهاي فردي يا اجتماعی است .فعالیتهايی که بر تصمی 
دستگاههاي  اجرايی از سطوح پايین (شهرداري ،نظام آموزشی و  )...تا سطوح باالتر
یگذارند (ادريسیوشجاعی،
قانونگذاري اجرايیوقضايیتأثیر م 
(دستگاههاي عالیو 
 .)883 :8938مشارکت مدنی که در معناي وسیع دربردارنده انواع کنشهاي فردي و
بهمنظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرآيندهاي
گروهی  
مگیري مربوط به امور عمومی است در سالهاي اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته
تصمی 
گونهاي کهتقريباًتمامیراهبردهايمربوطبهتوسعه،ازمشارکت بهعنوانعنصر
به 
است ،
یکنند (ساروخانی و امیرپناهی .)93 :8910 ،با طرح مقوله توسعه در دهه
کلیدي ياد م 
 8391واژهمشارکتمفهومکاربرديوسیعیبهخودگرفت.بانگاهیسريعبهمفاهیمرشد
یشود که
بهويژه توسعه پايدار مالحظه م 
اقتصاد ،توسعه ،توسعه اقتصادي -اجتماعی و  
بهنوعیکهدرتوسعهپايدارمشارکتراهدف
مشارکتمفهوماساسیتريبهخودگرفته ،
ووسیلهتوسعهمیشمارند.اينمفهومازمشارکت،همهابعادفعالیتورفتارانسانیراشامل
برنامههاي توسعه درکشورهاي
یشود (سرور و همکاران .)883 :8931 ،تجربه اجراي  
م 
درحالتوسعهدرطیچنددههاخیرنشاندادهاندکهبهدلیلناديدهگرفتنمشارکتواقعی

نتوانستهاند در عمل به اهداف موردنظر دست يابند .پیامد اين عدم موفقیت ،توجه

مردم 
انديشمندان شاخههاي  مختلف علوم اجتماعی به موضوع مشارکت در معناي عام و
مشارکتمدنیدرمعنايخاصبودهاست .
حکومتها ،حاکمان و

شکلگیري محیط اجتماعی و پیدايش و تشکیل 
از زمان  
برنامه ريزانجامعه برايحفظ ثبات نظامسیاسیدرصددهمسو وهماهنگکردنافراد
بودهاند و از هر وسیلۀ ممکن براي اين کار بهره
آرمانهاي خويش  

جامعه با اهداف و 
حکومتها بهايننتیجهرسیدندکهبیشتر

جستهاند.بهتدريج خردمندانوسیاستمداران
ی 
م 
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از وسايل جايگزين استفاده کنند تا اينکه بتوانند جامعه را کمهزينهتر ،پرسودتر و
اثربخشترادارهکنند(شهرامنیاوهمکاران .)31:8939،
ازمؤثرترينراههايرسیدنبهتوسعۀواقعیوبادوام،جلبمشارکتمردمدرفرايند
باصرفهترين وپايدارترينروشاست.از

مگیري تااجرااستکه
توسعهازمرحلۀتصمی 
یهاومشخصههايجامعۀمدنیاست.
منظرجامعهشناسیسیاسی،مشارکتسیاسیازويژگ 
دهاي پیچیدهباابعادمتعدداستکهارتباطمیانجوامع
بهطورکلی،مشارکتسیاسیپدي 

نشاندهندۀ الگويخاصی
یکند.همچنینرفتارانتخاباتی 
مدنیوجامعۀسیاسیراعملیم 
از مشارکت سیاسی است که بر مجموعۀ نگرشها ،ارزشها ،ايستارها ،هنجارها و
دههاي سیاسی مبتنی است (امام جمعه زاده و
آدابورسوم يک جامعه در رابطه با پدي 

همکاران .)3:8913،
مهمترينوسايلموجودبرايانتقالمفاهیمومشارکتسیاسی
شبکههاياجتماعیاز 
نظامهاي سیاسیدرتالشهستند آنرادراختیارگرفتهوبرآن
یشوند وهمۀ  
محسوبم 
دگاهها و نظرات خود را به مردم منتقل کنند.
نظارت کامل داشته باشند و با آن دي 
درحالیکه به تأثیرشبکهها بر روابطسیاسیبسیارتوجه شدهاست،پژوهشهاي تجربی
بهويژه دربارۀمشارکت سیاسیوجودداردو
بسیارناچیزيبرايحمايتازتأثیرات آنها 
اينکه چگونه ممکن است بر آگاهی سیاسی ،بحثهاي سیاسی و انگیزۀ رأي دادن
شهرونداناثربگذارند(دهقان .)3:8913،
مقرن گذشته،جامعهايرانشاهدتغییراتیشگرفوسريعبودهاست.مردمآن
درنی 
متخصصتروکارآمدتربودهوگرايشآنها

آگاهتروازنظرفنیوعلمی
خواندهتر ،


درس
بهويژهمشارکت
بهمشارکتمدنیودخالتدرسرنوشتخويشبیشتراست،امامشارکت 
انجامشدهوچهدرآينهآماررسمی،تصويرمناسبیرا
مدنیدرايرانچهدرپرتوتحقیقات 
بهبینندهعرضهنمیکند(سروشوافراسیابی .)830:8913،
انجامشده درحوزۀمشارکت
درکشورماباوجوداهمیتزيادمسئله،پژوهشهاي  
سیاسی ،کمتر تأثیر شبکههاي  اجتماعی بر مشارکت مدنی بررسی شده است .لذا نیاز به
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واکاويدقیقاينحوزهمارابرآنداشتتااينموضوعرابررسیکنیمکهآيااستفادهاز
شبکههاياجتماعیمجازيبرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلتأثیرگذاراست؟ 

مبانی نظري تحقیق
رویکردهاي سهگانه درباره تأثیر فناوري نوین اطالعات بر مشارکت
یتوان گفت سه رويکرد مهم نظري در خصوص تأثیر
انجامشده ،م 
بر اساس مطالعات  
فناوريهاي نوين ارتباطی بر مشارکت در بین نظريهپردازان وجود دارد که آنها را به
کردهاند :
تقسیمبندي 

خوشبینانه،بدبینانهوتوأمباترديد

رويکرد
خوشبینانه :طرفداران وطراحان اينرويکرد براين باورندکهاينترنت

.8رويکرد
افرادرابیشازگذشتهدرزندگیاجتماعیدرگیرساخته،شبکههاي اجتماعیراتسهیل
قابلتوجهینمودهوبرايافراددر
کرده،بهدموکراسیمبتنیبرگفتگوومشارکتکمک 
فرصتهاي فزايندهمشارکت

تهاي مدنی،درحوزهعمومیمجازي،
حاشیهماندهيااقلی 
مدنیفراهمآورده است.افراديمانندبنجامینباربر،8رينگولد،3گرراسمن 9وبیکر 3در
واژههاينظیردموکراسیقوي0ودموکراسیازراهدوريادمیکنندکهبر
عصراينترنتاز 
تماسهايمستقیمونزديک

درگیرشدگیمدنیبرخطوغیربرخطشهرواندانوتعاملو
شهروندانباحکومتداللتداردوبهنظرآنهااينترنتبهتغییروتحولبنیاديدرعرصه
اجتماعیومناسباتشهروندانبايکديگروباحکومتوايجادوگسترشالگوهاينوين
مشارکتمجازيانجامیدهاست )Gibson, 2010: 217(.
.3رويکردبدبینانه:بهنظرطرفداراناينرويکرد،اينترنتبهجايايجادالگوهاينوين
مشارکتوتحوالتبنیاديندراينزمینه،تنهاموجبتقويتروابطموجودوالگوهاي
مشارکت مدنی سنتی شده است .فناوريهاي نوين اطالعاتی تنها به درگیرشدگی مدنی
يهاي نوينارتباطی بهسمت
عالقهمند انجامیدهاستنههمهشهروندان.فناور 
افرادفعالو 
1. Benjamin Barber
2. Rheingold
3. Grossman
4. strong democracy
5. tele democracy
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تقويت شکاف رقمی  8بین صاحبان اطالعات و فقیران اطالعات پیش رفته و تقويت
شکافهايدموکراتیکبینحاشیهماندههايحقوقمدنیشهروندانياغیرفعاالنبافعاالن
اجتماعیراموجبشدهاستواينافرادازشبکههاياينترنتیبیشتريناستفادهرابهعمل
آوردهاند .

-9رويکردتوأمباترديد:براساساينديدگاه،درگیرشدگیمدنیباوجودقابلیت-
هايمدنیفراوان،درگیرشدگیمدنیرانهازبینمیبردونهتسهیلمیکنند .آنهاتنها
قابلتوجهی بر
بازتابدهنده فعالیتهاي اجتماعی عنوان امري معمول هستند و تأثیر  
درگیرشدگیمدنیندارند( )Park hun, 2012; Norris, 2010
درهرسهرويکردحقايقینهفتهاستکهموجبمیشودنتوانیمآنهارابهطورکامل
بپذيريمويابهتمامی ردکنیم.بايدايننکتهراکهدرگیرشدگیمدنیفرصتهايیبراي
اقلیتهاي مشارکتهاي مدنی فراهم آورده است و تغییراتی در حوزه عمومی مجازي
ايجادکردهاستوياقابلیتتأثیر گذاربیشتردرآيندهودردرگیرشدگیمدنیگسترده
شهروندانرادارد،پذيرفت .
ازسويديگر،اگرچهاعتقادبهدرگیرشدگیمدنیومسئلهشکافرقمیرامیتوان
تأيید کرد ،بدبینی و بیاعتقادي به حضور افراد در حاشیه مانده در حوزه درگیرشدگی
مدنیومشارکتونفیتحول بنیاديندرروابطشهرونديبايکديگروباحکومتدر
قابلپذيرش نیستوبايدتحولنسبیواولیه(ونهکامل)
کشورهايدموکراتیکپیشرفته 
درروابطيادشدهوگسترشآندرآيندهراپذيرفت.البتهتأثیردرگیرشدگیمدنیومنابع
قابلتوجهی
اطالعرسانی  اجتماعی بر تقويت الگوهاي کالسیک مشارکت مدنی تا حد  

درستاست .
درباره رويکرد ترديدکنندگان نیز بايد گفت ،اين رويکرد در مورد کشورهاي
دموکراتیک پیشرفته درست نیست ،زيرا تأثیرات نسبی اينترنت بر درگیرشدگی مدنی
توسعهنیافته و کمتر

یگیرد ،اما آن را بايد در مورد کشورهاي 
شهروندان را ناديده م 
توسعهيافتهتاحدزياديپذيرفت .

1. digital divide
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عرصهاياستکهدرآنافراد

نظريهحوزهعمومیهابرماس:حوزهعمومیهابرماس
یآيندوکنشارتباطیازطريقگفتگو
بهمنظورمشارکتدرمباحثبازوعلنیگردهمم 

یيابد )Lazar, 2010: 234(.
تحققم 
طهايتعاملیاينترنتبحث«شرايطآرمانیسخن»موردنظرهابرماس
درفضايمحی 
یيابد.خامنوريس8نیزمعتقداستکهباپیدايشفناوريهاينوينارتباطی،نوعی
تحققم 
حوزهعمومیجديدمانندشبکهايتارعنکبوت یشکلگرفتهاستکهدرنقاطاتصالاين
شبکه احزاب ،گروهها ،انجمنها ،سازمانهاي بینالمللی غیردولتی و فعاالن اجتماعی
حضور دارند که در زمینههاي مختلف فعالیت میکنند .ارتباطات فردي مجازي با اين
یتواندمشوقفعالیتومشارکتمدنیشود( .)Norris, 2010: 109
بازيگرانم 

فرضیههاي تحقیق
استفادهازشبکههاياجتماعیبرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلتأثیرگذاراست .
شبکهاجتماعیتلگرامبردرگیرشدگیمدنیشهروندانشهراردبیلتأثیرگذاراست .
شبکهاجتماعیاينستاگرامبرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلتأثیرگذاراست .
شبکهاجتماعیفیسبوکبرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلتأثیرگذاراست .
شبکهاجتماعیيوتیوببرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلتأثیرگذاراست .

مطالعات پیشین
شهرام نیا و همکاران ( )8939در تحقیقی با عنوان سنجش تأثیر شبکههاي اجتماعی بر
مشارکتسیاسی:مطالعۀمورديدانشجوياندانشگاهمازندرانکهباروشپیمايشیودر
میاندانشجويان دانشگاه مازن دران انجامگرفت ،به اين نتیجه رسیدندکهرابطهاي کامالً
مثبت بین شبکه بندي اجتماعی و مشارکت سیاسی وجود دارد و بعد ساختی شبکههاي
رابررفتارانتخاباتیدانشجويانداشتهاند.

اجتماعیبیشترينتأثیر

1. Norris
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عبداللهی نژاد و همکاران ( )8930در تحقیقی با عنوان رسانههاي اجتماعی و
مشارکتسیاسیدرانتخابات(رابطهاستفادهازفیسبوک،تلگرامواينستاگرامومشارکت
سیاسیدانشجوياندرانتخاباتهفتماسفند)8933بهايننتیجهدستيافتندکهبینمیزان
استفاده از رسانههاي اجتماعی منتخبِ تحقیق با مشارکت سیاسی ،میانِ میزان اعتماد به
رسانههاي اجتماعی موردبررسی و مشارکت سیاسی و میزان اثربخشی در استفاده از
رسانههاياجتماعیبامشارکتسیاسیرابطهمثبتومعناداريوجوددارد.
محموداوغلی()8930درتحقیقیبهبررسیتأثیراتشبکههاياجتماعیبرکنشگري
سیاسیدربیندانشجوياندانشگاهاصفهانباروشپیمايشیپرداختهاست.نتايجحاصلاز
دادهها نشان داد که بین شبکههاي اجتماعی و کنش سیاسی در نمونه
تجزيهوتحلیل  
موردبررسیارتباطمعناداريوجوددارد .
اشتريانوامیرزاده()8933درتحقیقیبهبررسیتأثیراتشبکههاياجتماعیمجازي
دستآمده
به 
بـرمشـارکتسیاسی(مطالعۀموردي:شهرتهران)پرداختهاند کهطبقنتايج 
مشخصشدکهبینمیزاناستفادهازشبکههاياجتماعیمجازيومشارکترابطۀمنفیو
معنـاداريوجوددارد.
شبکههاي اجتماعی و
ابراهیمی و همکاران ( )8933در تحقیقی به بررسی رابطه  
پرداختهاندوبهايننتیجهرسیدندکه

مشارکتسیاسیدرمیاندانشجوياندانشگاهاصفهان
شبکههاي اجتماعیکمترينتأثیر را برمشارکت
شبکههاي افقی بیشترينتأثیر وکیفیت 
داشتهاند.
سیاسیدانشجويان 
مقالهاي تحت عنوان تأثیر اينترنت بر درگیرشدگی مدنی
سردارنیا ( )8911در  
تها،وبالگها،
شهروندانبهايننتیجهمیرسدکهاينترنتباقابلیتهايیهمچونوبساي 
دپارتمانهاي حکومتیو… ازيکسوبهافزايشآگاهی

تهاي خبري،انتخاباتیو
ساي 
یانجامد و از سوي ديگر
مدنی و اشاعه نگرشهاي مدنی و دموکراتیک در کاربران م 
یشود وافرادوگروههاي درحاشیهماندهمدنی
موجببسیجومشارکتمدنیکاربرانم 
یسازداينترنتبردرگیرشدگیسیاسیجوانان
رادرفعالیتهايمدنیواعتراضیدرگیرم 
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کردهتر  دردونوع يادشده(برخط وغیر برخط) تا حدبه نسبت
ل 
بزرگساالن تحصی 

و
تأثیرگذاربودهاست
خوبی(نهقويوزياد) 
کوينتروويسر()3111درپژوهشیباعنوانسیاستدرگروههمساالن:بررسیرابطۀ
بین تنوع شبکه و مشارکت سیاسی در میان جوانان بلژيک به اين نتیجه رسیدند که در
یدهد
شبکههاي  گوناگوناجتماعیوسیاسی،مشارکتسیاسیرا افزايشم 
اختیارداشتن  
یشود.
تماسهايسیاسیگوناگونباديگرانم 

واينامرباعث
يافتههاي پژوهشگیبسونومکآلیستر()3189باعنوانپیوندهاياجتماعیآنالين
ومشارکتسیاسینشاندادهکهتعامالتاجتماعیآنالينومجازيبهشکلیمؤثرموجب
یشود.
بسیجشهروندانبرايمشارکتسیاسیدرجهانواقعیم 
مقالهاي با عنوان سرمايۀ اجتماعی و مشارکت
اسکوريک و همکاران ( )3113در  
کردهاند.آنها
سیاسیدرسنگاپوررابطهبینسرمايۀاجتماعیومشارکتسیاسیرابررسی 
کردهاند کهآياشبکههاي اجتماعیمیتوانند راهرا
درپژوهشخوداينمسئله رابررسی 
براي احیاي مشارکت سیاسی هموار کنند .نتايج نشان داد شواهدي وجود دارد که
شبکههاياجتماعیبامشارکتسیاسیارتباطزياديدارد.
يدهنده باالي  81سال
مطالعه نوريس 8و کورتیس )3112( 3در مورد  3391رأ 
یدهد  کهفناورينوينبیشترمنبعیمهمبرايفعاالنومديرانحزبیدر
بريتانیايینشانم 
يدهندگان ،اين منبع اهمیت چندانی
فرايند انتخابات سال  3113بوده است و براي رأ 
مهمتر ازافرادمسن بوده است.در اينمطالعه
نداشته،هرچند برايجوانانزير 91سال 
بهمراتبمنبعمهمتريازاينترنتبهشماررفتهاند .
روزنامهها 

تلويزيونو
یداردکه
کارتر)3119(9درمطالعهخوددربارهاينترنتومشارکتشهروندانبیانم 
اياالتمتحده که در منزل به اينترنت دسترسی دارند ( 00درصد

آن دسته از شهروندان 
یدهند .هرچه میزان اعتماد افراد به سايت
شهروندان) 83 ،درصد بیشتر از بقیه رأي م 
1. Norris
2. Curtice
3. Carter
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موردنظر بیشتر باشد ،احتمال رأي دادن و شرکت در نظرخواهی کاربر اينترنتی بیشتر
خواهدبود.
انجامشده اين نتیجه قابلاستنباطاست که درتحقیقهاي پیشین
باتوجهبهبررسی 
يکه درتحقیقات شهرام
بهطور 
بهصورت جامعمدنظر محققینقرارنگرفتهاست 
مشارکت 
نیا و همکاران ( ،)8939عبداللهی نژاد و همکاران ( ،)8930اشتريان و امیرزاده (،)8933
محموداوغلی(،)8933ابراهیمیوهمکاران(،)8933کوينتروهمکاران(،)3188گیبسون
ومکآلیستر(،)3189اسکوريکوهمکاران()3113نیزفقطبهمشارکتهاي سیاسی
بهطور
قهاي پیشینبهمشارکتمدنی 
توجهشدهاست؛بنابراينازاينلحاظکهدرتحقی 
جامع نگاه نشده است اين تحقیق متفاوت بوده است .در تحقیق سردارنیا ( )8911براي
بررسیدرگیرشدگیمدنیشهروندان،اينترنتموردبررسی قرارگرفتهاستولیدراين
تحقیق شبکههاي اجتماعی (تلگرام ،اينستاگرام ،فیسبوک ويوتیوب)مدنظر قرار گرفته
یپردازد بسیار
شدهاست.همچنیناينتحقیقازاينلحاظکهبهبررسیمشارکتمدنیم 
بهجز
انشده 
نزديکوشبیهبهتحقیقاتخارجیبیانشدهاستزيراکهدرتمامتحقیقاتبی 
رأيگیري جوانان پرداخته است ،محققین
تحقیق نوريس و کورتیس که تنها به  
درگیرشدگی مدنی شهروندان و جوانان را مدنظر دارند .تفاوت اين تحقیق با تحقیقات
بهطورکلی مدنظرمحققین
خارجیمیتواند دراينباشدکهدرتحقیقاتخارجیاينترنت 
بودهوبهشبکههاياجتماعیبهصورتاختصاصیاشارهنشدهاستکهاينمیتواندتفاوت
اينتحقیقباتحقیقاتخارجیمطرحشدهباشد.

روش پژوهش
پژوهشحاضرازنظر  روش،توصیفیازنوعهمبستگی،ازنظرهدف،کاربرديوازنظر
یباشد .جامعه آماري اين پژوهش کلیه
دادهها ،از نوع پیمايشی م 
روش گردآوري  
شهراردبیلمیباشندکهبراساسسرشماريعمومینفوس

شهروندانباالي81سالساکن
و مسکن سال  8931تعدادشان  880111نفر برآورد شده است .با توجه به ويژگیهاي
جامعهآماريوزيادبودنجمعیتآن،برايانجامپژوهشوجمعآورياطالعاتودر
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نظر گرفتن خطاهاي احتمالی 913 ،نفر بهعنوان حجم نمونه تعیین گرديد .عدد فوق بر
بهصورت
اساس فرمول کوکران 8صورت گرفته است .روش نمونهگیري اين پژوهش  
چندمرحلهايبود.بهاينصورتازبین3منطقهشهراردبیل3منطقهانتخابواز

خوشهاي

هر منطقه   3محله انتخاب شدند .سپس از بین اين محالت مناطق کلیدي مانند مساجد،
پارکهاشناسايیوتعداد913نفربهعنواننمونههايآماريانتخابشدند.دراينپژوهش

برايبررسیاعتبارپرسشنامهازاعتبارصورياستفادهشدبهاينصورتکهپرسشنامهمورد
تأيید  تعدادي از متخصصان علوم ارتباطات و رسانه قرار گرفت .براي پايايی پرسشنامه
پسازآنبااستفادهازضريبآلفاي
مقدماتی91،نسخهآنبین91نفرازافرادتوزيعشدهو 
کرونباخ ضريب پايايی آن   1939به دست آمد که بیانگر همسانی درونی و قوي بین
سؤاالتاست .

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
شبکههاي اجتماعی خدمات آنالينی هستند که به افراد اجازه
شبکههاي اجتماعی  :
می دهنددريکسیستممشخصومعینپروفايلشخصیخودراداشتهباشند،خودرابه

ديگرانمعرفیکنند،اطالعاتشانرابهاشتراکبگذارندوباديگرانارتباطبرقرارکنند.از
اين طريق افراد میتوانند ارتباطشان با ديگران را حفظ کرده و همچنین ارتباطهاي
شبکههاي
اجتماعیجديديراشکلدهند(بويدوالیسون.)3112،دراينتحقیقمنظوراز 
یباشد .در پژوهش حاضر میزان
اجتماعی ،تلگرام ،اينستاگرام ،فیسبوک و يوتیوب م 
شبکههاي اجتماعی بر اساس میزان استفاده کاربران از شبکههاي تلگرام و
استفاده از  
اينستاگرام،فیسبوکويوتیوبموردسنجشقرارگرفت .
مشارکت مدنی:مشارکتمدنیبهآندستهازفعالیتهاياراديداللتداردکهازطريق
بهصورتمستقیميا
آنهااعضاييکجامعهدرامورمحلزندگیخودشرکتمیکنندو 
نامستقیمدرشکلدادنبهحیاتاجتماعی خودسهیمهستند(علیپوروهمکاران:8911،
1. Cochran testing
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.) 833برايسنجشعملیاتیمفهوممشارکتمدنی،ابتداازپاسخگويانخواستهشدکه
گروههاوانجمنهامشخصکنندکهآياعضوهستنديانه؟
عضويتخودرادرهريکاز 
سپس در صورت عضويت میزان مشارکت خود را مشخص کنند .گويههاي به کار
گروههاي
گرفتهشده براي سنجش اين مفهوم شامل عضو بودن و مشارکت داشتن در  

گروههاي ورزشی،مراسموهیئتهاي مذهبی،
گروههاي هنري ،
گروههاي علمی ،
صنفی ،
ستمحیطی بودندکه
عامالمنفعه،مراسموجشنهاي ملیوفعالیتهاي زي 
کارهايخیرو 
فاصلهايايجادشد .
رکیباينگويههادرسطح 

شاخصاينمفهومبات

یافتهها
یدهند؛ بنابراين بیشترين
 99درصد گروه را مردان و  93درصد گروه را زنان تشکیل م 
یباشند.افرادردهسنی  31-33ساله 09/3درصدگروهنمونهو
حجمنمونهشاملمردان م 
بیشترين تکرار را در بین گروه دارا هستند و افراد زير  91سال با  3/9درصد کمترين
یدهند .
فراوانیرانشانم 
فوقديپلم با 0993درصدوکمتريندرصدفراوانی
بیشترينفراوانیمربوطبهگروه 
یباشد.افرادمجرد 9290درصدو
مربوط بهافراددارايمدرکدکتري با 190درصدم 
دادهاند 1393.درصدازحجمنمونه
متأهلین 9390درصدحجمنمونهرابهخوداختصاص 
شبکههاي اجتماعی هستند .بیشترين استفاده کاربران از تلگرام در روز بین  3تا 9
عضو  
ساعت(3399درصد)وکمتريناستفادهدرروزکمترازيکساعتاست.بیشتريناستفاده
کاربرانازاينستاگرامدرروزبیشتراز 9ساعت( 9198درصد)وکمتريناستفادهدرروز
یباشد.درشبکههاي اجتماعیفیسبوک بیشتريندرصدمربوطبه
کمترازيکساعتم 
افرادي است که اصالً به گذراندن وقت در شبکههاي اجتماعی فیسبوک مشغول
یباشند(9190درصد).همچنینکمتريندرصدمربوطبهافرادياستکهدرروزبین3
نم 
یباشند .در
شبکههاي اجتماعی فیسبوک مشغول م 
الی  9ساعت به گذراندن وقت در  
شبکههاي  اجتماعیيوتیوببیشتريندرصدمربوطبهافرادياستکهاصالً بهگذراندن
یباشند ( 2390درصد).همچنین کمترين
شبکههاي اجتماعی يوتیوبمشغولنم 
وقت در 
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درصد مربوط به افرادي است که در روز کمتر از يک ساعت به گذراندن وقت در
یباشند .اينستاگرام بیشترين و فیسبوک کمترين
شبکههاي اجتماعی يوتیوب مشغول م 
تأثیررادرمشارکتمدنیشهرونداناردبیلیداشتهاست .

آزمون نرمال بودن متغیرها (کولموگروف – اسمیرنوف:)0
یداري آناز 0درصدبیشترباشدفرض
باتوجهبهنتیجهآزمونهرمتغیريکهسطحمعن 
نرمالبودنآنپذيرفتهمیشود،ولیاگرکمتراز 0درصدباشدفرضصفريعنیادعاي
یشود .نتايج آزمون نرمال بودن کولموگروف-
نرمال بودن توزيع متغیر پذيرفته نم 
اسمیرنوف در جدول زير نشان داده شده است .سطح معناداري باالي  1/10در احتمال
نشاندهنده نرمال بودن متغیرها و استفاده از آزمون پارامتريک براي
آماره در متغیرها  
آزمونفرضاست .
جدول  .0آزمون نرمال بودن توزیع دادههاي موردبررسی
آمارهها تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره
K-S

احتمال آماره K-S

880938

9931

 8910

 19330

تلگرام 913

93919

3939

 9933

 19280

اينستاگرام 913

 92911

 9929

 3929

 19939

فیسبوک 913

 31932

 3999

 8933

 19083

يوتیوب 913

 33933

 9939

 3909

 19383

متغیرها
شبکههاياجتماعی 480


همانطور که
یدهد و  
نتايججدولفوق آزمون نرمالبودنمتغیرهايپژوهشرانشانم 
یشود فرض نرمال بودن توزيع نمرات براي همه متغیرهاي پژوهش برقرار
مشاهده م 
مطرحشده از روشهاي آماري پارامتريک

یتوان براي آزمون فرضیات 
یباشد و م 
م 
(رگرسیونچندمتغیرهوTتکمتغیره)استفادهکرد .

1. Kolmogorow – Smirnow test
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شبکههاي اجتماعی بر مشارکت مدنی شهروندان شهر اردبیل
فرضیه اول :استفاده از  
تأثیرگذاراست .
جدول  .7آزمون  tتک متغیره براي تأثیر استفاده از شبکههاي اجتماعی بر مشارکت مدنی
شهروندان
میانگین
شرکتدرانتخابات 

T

درجه
آزادی

Sig

 889911  89981

 918

 19111

 32910

 918

 19111

 833992  83993

 918

 19111

 33913

 918

 19111

ايجادانگیزهبرايشرکتدربحثهايسیاسی

 833993  83929

 918

 19111

عضويتدرگروههاوانجمنها

 838909  80903

 918

 19111

 832939  88990

 918

 19111

ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه

 881923  89901

 918

 19111

آگاهیازحقوقشهرونديوتحريکافرادبهدخالتدرآن 

 899993  83933

 918

 19111

شها
يهايهماي 
درموردمکانهايبرگزار 

آگاهسازي
تبلیغو 

شهاوسخنرانیها
شرکتدرهماي 
ايجادروابطمناسبوپیامنگاريبرايمشارکتدرتصمیمات
شهري

ايجادپیونداجتماعیبینمردمومسئولینبرايشکوفايیبهتر
شهر

 81902

 88999

براساساطالعاتجدولفوقوباتوجهبهسطحمعناداري()P<0/01ومثبتبودنمقدار
 tمیتوان نتیجهگرفتکه بین استفادهاز شبکههاي اجتماعیبامشارکتمدنیدر میان
شبکهها برعضويتدر
شهرونداناردبیلیتفاوتمعناداريوجوددارد.بیشترينتأثیر اين 
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امنگاري
آنها برايجادروابطمناسبوپی 
گروههاوانجمنها()= t80903وکمترينتأثیر  
برايمشارکتدرتصمیماتشهري()=t33913بودهاست .
فرضیه فرعی اول :شبکهاجتماعیتلگرامبردرگیرشدگیمدنیشهروندانشهراردبیل
تأثیرگذاراست .
جدول  .4آزمون  tتک متغیره براي تأثیر تلگرام بر مشارکت مدنی شهروندان

شرکتدرانتخابات 

میانگین

T

درجه
آزادی

Sig

 9933

 90918

 918

 19111

 3929

 33991

 918

 19111

 9928

 21910

 918

 19111

 9919

 39903

 918

 19111

ايجادانگیزهبرايشرکتدربحثهايسیاسی3

 3983

 18991

 918

 19111

عضويتدرگروههاوانجمنها

 3902

 33933

 918

 19111

 9991

 91933

 918

 19111

 3993

 888930

 918

 19111

 9932

 819908

 918

 19111

يهاي
درموردمکانهايبرگزار 

آگاهسازي
تبلیغو 
شها
هماي 
شهاوسخنرانیها
شرکتدرهماي 
ايجادروابطمناسبوپیامنگاريبرايمشارکتدر
تصمیماتشهري

ايجادپیونداجتماعیبینمردمومسئولینبرايشکوفايی
بهترشهر
ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه 
آگاهیازحقوقشهرونديوتحريکافرادبهدخالتدر
آن

براساساطالعاتجدولفوقباتوجهبهسطحمعناداري()P<0/01ومثبتبودنمقدارt
میتواننتیجهگرفتکهبیناستفادهازتلگرامبامشارکتمدنیدرمیانشهرونداناردبیلی
تفاوت معناداري وجود دارد .بیشترين تأثیر تلگرام بر ترويج اعتماد و همکاري متقابل
امنگاري
اعضاي جامعه ( )= t888930وکمترينتأثیر تلگرام بر ايجادروابطمناسب وپی 
برايمشارکتدرتصمیماتشهري()=t39903بودهاست .
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فرضیه فرعی دوم :شبکهاجتماعی اينستاگرام برمشارکتمدنیشهروندانشهر اردبیل
تأثیرگذاراست .
جدول  .0آزمون  tتک متغیره براي تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر مشارکت مدنی شهروندان
میانگین

T

درجه
آزادی

Sig

شرکتدرانتخابات 

 9923

 00931

 918

 19111

شها
يهايهماي 
درموردمکانهايبرگزار 

آگاهسازي
تبلیغو 

 9933

 03939

 918

 19111

شهاوسخنرانیها
شرکتدرهماي 

 3928

 812983

 918

 19111

 9933

 23913

 918

 19111

ايجادانگیزهبرايشرکتدربحثهايسیاسی

 2912

 21993

 918

 19111

عضويتدرگروههاوانجمنها

 3910

 23988

 918

 19111

 3918

 10998

 918

 19111

ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه 

 3933

 31932

 918

 19111

آگاهیازحقوقشهرونديوتحريکافرادبهدخالتدرآن

 3999

 18982

 918

 19111

ايجادروابطمناسبوپیامنگاريبرايمشارکتدر
تصمیماتشهري

ايجادپیونداجتماعیبینمردمومسئولینبرايشکوفايیبهتر
شهر

براساساطالعاتجدولفوقوباتوجهبهسطحمعناداري()P<0/01ومثبتبودنمقدار
 tمی تواننتیجهگرفتکهبیناستفادهازشبکهاجتماعیاينستاگرامبامشارکتمدنیدر
میان شهروندان اردبیلی تفاوت معناداري وجود دارد .بیشترين تأثیر شبکه اجتماعی
اينستاگرام بر شرکت در همايشها و سخنرانیها ( )= t812983و کمترين تأثیر شبکه
اجتماعیاينستاگرامبرشرکتدرانتخابات()=t00931بودهاست .
فرضیه فرعی سوم :شبکهاجتماعیفیسبوک برمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیل
تأثیرگذاراست .
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جدول  .5آزمون  tتک متغیره برای تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک بر مشارکت مدنی شهروندان
میانگین

T

درجه
آزادی

Sig

شرکتدرانتخابات 

 3923

 38913

 918

 19111

شها
يهايهماي 
درموردمکانهايبرگزار 

آگاهسازي
تبلیغو 

 8993

 32928

 918

 19111

شهاوسخنرانیها
شرکتدرهماي 

 8991

 93913

 918

 19111

 3911

 30911

 918

 19111

ايجادانگیزهبرايشرکتدربحثهايسیاسی

 9939

 30938

 918

 19111

عضويتدرگروههاوانجمنها

 9900

 99939

 918

 19111

 8928

 31939

 918

 19111

ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه

 3932

 91933

 918

 19111

آگاهیازحقوقشهرونديوتحريکافرادبهدخالتدرآن

 8933

 99981

 918

 19111

ايجادروابطمناسبوپیامنگاريبرايمشارکتدرتصمیمات
شهري

ايجادپیونداجتماعیبینمردمومسئولینبرايشکوفايیبهتر
شهر

براساساطالعاتجدولفوقوباتوجهبهسطحمعناداري()P<0/01ومثبتبودنمقدار
 tمیتواننتیجهگرفتکهبیناستفادهازشبکهاجتماعیفیسبوک بامشارکتمدنیدر
میانشهرونداناردبیلیتفاوتمعناداريوجوددارد.بیشترينتأثیر شبکهاجتماعیفیس-
بوکبرشرکتدرعضويتدرگروههاوانجمنها()=t99939وکمترينتأثیراينشبکه
بر ايجاد پیوند اجتماعی بین مردم و مسئولین براي شکوفايی بهتر شهر ( )= t31939بوده
است .
فرضیه فرعی چهارم  :شبکهاجتماعیيوتیوببرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیل
تأثیرگذاراست .
جدول  .5آزمون  tتک متغیره براي تأثیر شبکه اجتماعی یوتیوب بر مشارکت مدنی شهروندان
میانگین

T

درجه
آزادی

Sig

شرکتدرانتخابات 

 3922

 33983

 918

 19111

شها
يهايهماي 
درموردمکانهايبرگزار 

آگاهسازي
تبلیغو 

 3939

 91981

 918

 19111
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شهاوسخنرانیها
شرکتدرهماي 

میانگین

T

درجه
آزادی

Sig

 3998

 39998

 918

 19111

 3932

 91983

 918

 19111

ايجادانگیزهبرايشرکتدربحثهايسیاسی

 9913

 39990

 918

 19111

عضويتدرگروههاوانجمنها

 9999

 93900

 918

 19111

 3933

 93913

 918

 19111

ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه

 3989

 39998

 918

 19111

آگاهیازحقوقشهرونديوتحريکافرادبهدخالتدرآن

 3983

 33938

 918

 19111

ايجادروابطمناسبوپیامنگاريبرايمشارکتدرتصمیمات
شهري

ايجادپیونداجتماعیبینمردمومسئولینبرايشکوفايیبهتر
شهر

براساساطالعاتجدولفوقوباتوجهبهسطحمعناداري()P<0/01ومثبتبودنمقدار
tمی تواننتیجهگرفتکهبیناستفادهازشبکهاجتماعیيوتیوببامشارکتمدنیدرمیان
شهرونداناردبیلیتفاوتمعناداريوجوددارد.بیشترينتأثیر شبکهاجتماعیيوتیوببر
پیامنگاري
شرکتدرانتخابات( )= t33983وکمترينتأثیر آنبرايجادروابطمناسبو 
برايمشارکتدرتصمیماتشهري()=t91983بودهاست .

آزمون رتبهبندي فریدمن
جدول  .2نتایج آزمون رتبهبندي فریدمن
متغیر

رتبه

تلگرام 

 9930

اينستاگرام 

 9928

فیسبوک 

 8939

يوتیوب 

 8991

شبکهها
پنجصدم کمتر و تفاوت بین  
بر اساس نتايج آزمون فريدمن سطح معناداري از  
معناداراست.جدولفوقنشانمیدهدکهاينستاگرامبیشترينوفیسبوککمترينتأثیررا
برمشارکتمدنیشهرونداناردبیلیداشتهاست .
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بحث و نتیجهگیري
نتايج تحقیق حاضر نشان داد شبکههاي اجتماعی مجازي بر مشارکت مدنی تأثیرگذار
شبکههابرعضويتدرگروههاوانجمنهاوکمترينتأثیرآنهابر
است.بیشترينتأثیراين 
پیامنگاري برايمشارکتدرتصمیماتشهريبودهاست؛بنابراين
ايجادروابطمناسبو 
یگردد.ايننتايجبايافتههايشهرامنیاوهمکاران(،)8939عبداللهی
فرضیهتحقیقتأيیدم 
نژادوهمکاران(،)8930اشتريانوامیرزاده(،)8933محموداوغلی(،)8933ابراهیمیو
همکاران(،)8933کوينتروويسر(،)3111گیبسونومکآلیستر()3189واسکوريکو
همکاران()3113مطابقتداشتهاست .
در تبیین اين يافته میتوان اينگونه بیان داشت که با توجه به ويژگیهاي خاص
شبکههاياجتماعیازجملهکمهزينهبودن،دردسترسبودنواستفادهراحتتوانستهاست
درتمامرخدادهايجامعهنقشبسزايیداشتهباشدويکیازايننقشها مشارکتمدنی
راههايیکه
شهرونداناست؛کهنتايجاينتحقیقتأيیدکنندهايننقشاست.مسلماًيکیاز 
گروهها وانجمنهايی
بهمشارکتمدنیشهروندانهرشهريکمکبسزايیکردهاست 
یشود تاافرادمشتاقوباانگیزهدرآنشرکتکنندزيرا
استکهدرسطحشهرايجادم 
یتوانند راحتتر نظراتمردمرابهمسئولین برسانند.شبکههاي
گروهها م 
اينانجمنها و 
گروههاي مدنیمعترضودراقلیت،بهمشارکت
بهمثابه تريبونیبراياحزابو 
اجتماعی 
گروههاي معترضودرحاشیهماندهازطريقهمینشبکهها
مدنی آنهاکمکمیکند .
میتوانندفسادمدنیواقتصادي،تبعیضها،سرکوبهايمدنی،ناکارآمديهايحکومت
برجستهسازي اينموارد،حکومتوعملکردهاي حکومترا

وغیرهراآشکارسازندوبا
بهطورجدي بهچالشفراخوانند.نتايج نیز نشان دادشبکههاي اجتماعی باتوجهبه اينکه

بهصورت همگانی در
یباشند و  
امروزه تقريباً بیش از نیمی از مردم جامعه عضو آن م 
گروههاوانجمنهاداردواينيافته،نظريه
یباشدنقشبسزايیدرتشکیل 
دسترسعمومم 
ینمايد .همچنین اين شبکهها با
يهاي نوين ارتباطی را تأيید م 
نوريس درباره تأثیر فناور 
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توجهبهآزاديکهدرآنوجودداردافرادجامعهرابیشترباحقوقخودآشناودرنتیجه
انگیزهآنانرابرايمشارکتمدنیبیشترکردهاست .
همچنین نتايج نشان داد که تلگرام بر مشارکت مدنی تأثیرگذار است که بیشترين
تأثیر  آنبرترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعهوکمتريناينشبکهبرايجاد
پیامنگاري برايمشارکتدرتصمیماتشهريبوده است؛اماباتوجهبه
روابطمناسبو 
یتواند کامالً مثبت يا منفی باشد.شبکه اجتماعیتلگرام با
نتايجتحقیقاينمشارکتنم 
آگاهسازي
فراهمکردنفرصتهامیتواندبهرشدوبهبودگفتگوهايعقالنیوانتقاديو 
بیشترکمککندوازاينرهگذرموجبگسترشدموکراسیومشارکتمدنیشود،زيرا
یشود ومشارکتشهروندان،
بدونگفتگويمنطقیانتقادي،اعتراضوچالشیايجادنم 
یيابد .
چندانضرورتنم 
نتايج تحقیق همچنین نشان داد که شبکه اجتماعی اينستاگرام بر مشارکت مدنی
تأثیرگذاراستکهبیشترينتأثیرآنبرشرکتدرهمايشهاوسخنرانیهاوکمترينتأثیر
اينشب کهبرشرکتدرانتخاباتبودهاست.اينستاگرامدرپیوندفعاالنمدنیوسازماندهی
قابلتوجهیايفاکردهاست.اينستاگرامدربسیجاعتراضها،درموضوعات
حرکتهانقش 
يادشده دراشکالفراملیآنهمچونبیانديدگاههاونظرخواهیدرموردديگروسیلهاي
گزيرناپذيراستکهمیتواندبسیارمؤثرباشد.درکلنتايجاينتحقیقبیانگرجنبهمثبت
تأثیر اينستاگرامبردرگیرشدگیمدنیشهرونداناست.هرچند نتايجاينتحقیقنشانداد
که اينستاگرام تأثیر کمتري بر انتخابات دارد ولی با نزديک بودن دوره انتخابات پخش
یکند
ويدئوهاي زندهدراينستاگرامنقشنامزدهايرياستجمهوريوشوراهارابیشترم 
یتواننددرفضايمجازيشناختشانراازکانديداهابیشترکنند .
ومردمم 
نتايجهمچنیننشاندادکهشبکهاجتماعیفیسبوک برمشارکتمدنیتأثیرگذار
است.بیشترينتأثیراينشبکهبرشرکتدرعضويتدرگروههاوانجمنهاوکمترينتأثیر
آن بر ايجاد پیوند اجتماعی بین مردم و مسئولین براي شکوفايی بهتر شهر بوده است؛
بنابرايناينفرضیهنیزتأيیدمیگردد.باتوجهبهنقشفیسبوکدرايجادگروههاوگفتن
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نظرات،اينشبکهمیتوانددرمشارکتمدنیشهرونداننقشبسزايیداشتهباشدکهنتايج
اينتحقیقنیزگوياياينمطلباستونظريهحوزهعمومیهابرماسوهمچنیننظريات
ینمايد .
نوريسراتأيیدم 
نتايج ديگر نشان داد که شبکه اجتماعی يوتیوب بر درگیرشدگی مدنی تأثیرگذار
استوبیشترينتأثیر شبکهيوتیوببرشرکتدرانتخاباتوکمترينتأثیر آن برايجاد
پیامنگاري براي مشارکت در تصمیمات شهري بوده است .در جهان
روابط مناسب و  
مدرن،موضوعاتمدنیموضوعگفتگويعمومیودموکراتیکوکنشجمعیاستو
فرهنگ دموکراتیک بدون بحث و گفتگوي دموکراتیک در حوزه عمومی نمیتواند
تهايی فعال همچون يوتیوب با
یرسد وب ساي 
وجود داشته باشد در اين راستا به نظر م 
فراهم کردن فرصتهاي گفتگوي و تعامل دو سويه و اظهارنظر در تربیونهاي برخط،
وبالگها وديگرموارددرگسترشمشارکتمدنینقش

نظرخواهی دروبسايتها و
داشتهاست .
ازمیانشبکههاي موردبررسی اينستاگرامبیشترينتأثیر را درمشارکتمدنیدارد.
یتوان دلیلآنرا
همچنینفیسبوک کمترينتأثیر رابرمشارکتمدنیداشتهاستکهم 
شبکههاي موبايلی
فیلتر بودن اين شبکه گزارش کرد .ازآنجاکه امروزه مردم بیشتر با  
سروکار دارند بنابراين شبکههاي وب سايتی مانند فیسبوک کمتر موردتوجه قرار
یگیرد.همچنینعضويتدراينوبسايتنیزبهسادگیشبکههايمجازيديگرنیستو
م 
یکه
وبسايت عضو شوند ،درحال 
یتوانند در اين  
تقريباً تنها گروه تحصیلکرده م 
شبکههايمجازيديگرمحدوديتتحصیالتینداردوعموممیتواننددرآنعضوشوندو
وبسايترادرمشارکتمدنیشهروندان
ايننیزيکیديگرازمواردياستکهتأثیراين 
کمترکردهاست .
سهگانه دربارهتأثیر فناوري
افتههاي تحقیقودرارتباطبارويکردهاي 
باتوجهبهي 
نويناطالعاتبرمشارکت بهعنوانچارچوبنظريتحقیقمیتوان گفتکه درهرسه
بهطور کاملبپذيريمويا
آنها را 
یشود نتوانیم 
رويکردحقايقینهفتهاستکهموجبم 
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فرصتهايی براي

بهتمامی رد کنیم .بايد اين نکته را که شبکههاي اجتماعی مجازي 

تهاي سیاسیفراهمآوردهوتغییراتیدرحوزهعمومیمجـازيايجـادکـردهاستو
اقلی 
يا قابلیت تأثیرگذاري بیشتر در آينده و مشارکت مدنی گـسترده شـهروندان را دارد،
پذيرفت.ازسويديگر،اگرچهاعتقادبهمشارکتمدنیفعاالنسیاسیومسئلهشـکاف
یاعتقادي به حـضور افـراد در حاشـیه مانـده در
یتوان تأيید کرد ،بدبینی و ب 
رقمی را م 
حـوزه سیاست و مشارکت و نفی تحول بنیادين در روابط شهروندي با يکديگر و با
قابلپذيرش نیست و بايد تحول نسبی در
حکومـت در کشورهاي دموکراتیک پیشرفته  
منابعاطالعرسانی

روابطيادشده وگسترشآندرآيندهراپذيرفت.البتهتأثیراينترنت و
شبکههاياجتماعیمجازيبرتقويتالگويکالسـیکمـشارکتسیاسـیو
سیاسیمانند 
ینمايد.
افتههايتحقیقحاضراينتأثیرراتأيیدم 
قابلتوجهیدرستاستوي 
مدنیتـاحـد 
همچنیننتايجتحقیق،نظريه حوزهعمومیهابرماس وهمچنیننظريات نوريس راتأيید
ینمايد .
م 

پیشنهادها
شبکههاي اجتماعیدرمشارکتمدنیشهروندانپیشنهادمیشود
باتوجهبهنقشمثبت یهاي خودجهت
اطالعرسان 
کهسازمانهاونهادهايمربوطهازاينفناوريبراي 
انجمنهاو...استفادهکنند .

مشارکتبهترشهرونداندرانتخابات،
گروههاوانجمنهايسطح
پیشنهادمیشودباتوجهبهجايگیريشبکهاجتماعیتلگرام شهر از اين شبکه اجتماعی که مخاطب بیشتري نسبت به شبکههاي ديگر دارد
استفادهکنندتانقشمؤثريدرمشارکتمدنیشهرونداندرشهرداشتهباشند .
پیشنهادمیشودازشبکهاجتماعیاينستاگرامباتوجهبهنقشتصويربهترآنمسئولیندرانتخاباتبرايمشارکتبیشترومؤثر وموفقتر مردمازاينشبکهاجتماعیسود
ببرند .
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 پیشنهادمیشودازشبکهاجتماعیفیسبوک باتوجهبهجهانیبودنآنواينکهعضواينشبکهبیشترمخاطبینقشرتحصیلکردهاستمسئولینبرايترغیبکردناين
قشردرمشارکتهايمدنیبهرهببرد .
یشودباتوجهبهاينکهافرادسیاسیبیشترينمطالبخودرادرشبکهاجتماعی
پیشنهادم یدهند،مسئولین نیزبرايتبلیغاتخودازاينشبکهاستفادهکنندتا
يوتیوبقرارم 
مشارکتمدنیمردمافزايشيابد .
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