
New Media Studies  
Vol. 7, No.27, Autumn 2021 
nms.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/nms.2021.24990.323 

 

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

5
5

0
   

   
   

   
IS

SN
: 2

5
3

8
-2

2
0

9
   

   
   

   
   

   
   

   
R

ec
ei

ve
d

: 2
0

2
0

/1
1

/2
3

   
   

   
   

   
A

cc
ep

te
d

: 2
0

2
1

/0
4

/2
2

   
   

   
   

   
  O

ri
gi

n
al

 R
es

ea
rc

h
   

 

The Impact of Social Networks on Civil Participation 
(Case study: Ardabil Citizens) 

  

Ali Jafari 

 

Assistant Professor, Department of Social 
Studies, Educational Research and Planning 
Organization, Tehran, Iran 

  

Abstract 
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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 یبر مشارکت مدن یمجاز یاجتماع یها استفاده از شبکه ریتأث

 (لیسال شهر اردب 81 ی: شهروندان باالیشهروندان )مطالعه مورد

 

   یجعفر یعل
 ،یآموزش یزیسازمان پژوهش و برنامه ر یگروه مطالعات اجتماع اریاستاد

 .رانیتهران، ا

  چکیده
شبکه از استفاده تأثیر هدفبررسی با حاضر میانيهاتحقیق در مشارکتمدنی بر مجازي اجتماعی

سالساکنشهر81شهرونداناردبیلیانجامگرفتهاست.جامعهآمارياينپژوهشکلیهشهروندانباالي

نفربرآورد880111هاتعدادآن8931باشندکهبراساسسرشماريعمومینفوسومسکنسالاردبیلمی

گیرينیزبااستفادهنفرتعیینگرديدونمونه913نتعدادحجمنمونهشدهاست.بااستفادهازفرمولکوکرا

هاازپرسشنامهمحققساختهاستفادهدادهآوريجمعايصورتگرفت.برايايچندمرحلهازروشخوشه

شبکه داد نشان تحقیق نتايج يهاشد. مجازي یموردبررساجتماعی اينستاگرام، وبوکفیس)تلگرام،

کمترينبوکفیسمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلتأثیرگذاراست.اينستاگرامبیشترينويوتیوب(بر

اينشبکه بیشترينتأثیر است. اردبیلیداشته مشارکتشهروندان بر را گروهتأثیر عضويتدر بر وها ها

رتصمیماتشهريبودهبرايمشارکتدنگاريپیامهابرايجادروابطمناسبوهاوکمترينتأثیرآنانجمن

است.

 .مشارکت، شهروندان ،یمجاز یاجتماع یها شبکه :ها واژهکلید
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 مقدمه 

استکهتحققعینیآنمستلزمانواعياگستردهمشارکتمدنیمفهومژهيوبهمشارکت

هايفعالیت است. اجتماعی يا يیهافعالیتفردي بر راهبردهاييریگمیتصمکه و

باالتريهادستگاه سطوح تا )... و آموزشی نظام )شهرداري، پايین سطوح از اجرايی

)ادريسیوشجاعی،گذارندیمتأثیراجرايیوقضايیيگذارقانونعالیويهادستگاه)

8938 :883 انواع دربردارنده وسیع معناي در که مشارکتمدنی ويهاکنش(. فردي

تعیینسرنوشتخمنظوربهگروهی دخالتدر و جامعه و فرآيندهايتأثیرود بر نهادن

يریگمیتصم عمومیاستدر امور به يهاسالمربوط بسیار قرارگرفتهموردتوجهاخیر

تمامیراهبردهايمربوطبهتوسعه،ازمشارکتياگونهبهاست، عنصرعنوانبهکهتقريباً

 ياد کنندیمکلیدي امیرپناهی، و 8910)ساروخانی دهه93: در توسعه مقوله طرح با .)

واژهمشارکتمفهومکاربرديوسیعیبهخودگرفت.بانگاهیسريعبهمفاهیمرشد8391

اقتصادي توسعه توسعه، -اقتصاد، و ژهيوبهاجتماعی مالحظه پايدار کهشودیمتوسعه

کهدرتوسعهپايدارمشارکتراهدفینوعبهبهخودگرفته،يتریاساسمشارکتمفهوم

.اينمفهومازمشارکت،همهابعادفعالیتورفتارانسانیراشاملشمارندیمووسیلهتوسعه

شودیم همکاران، و 8931)سرور :883 اجراي تجربه درکشورهاييهابرنامه(. توسعه

ناديدهگرفتنمشارکتواقعیکهبهدلیلانددادهدرطیچنددههاخیرنشانتوسعهدرحال

 اهدافاندنتوانستهمردم عملبه توجهموردنظردر موفقیت، اينعدم پیامد دستيابند.

 ويهاشاخهانديشمندان عام معناي در مشارکت موضوع به اجتماعی علوم مختلف

مشارکتمدنیدرمعنايخاصبودهاست.

 زمان يریگشکلاز تشکیل پیدايشو و اجتماعی وهاحکومتمحیط حاکمان ،

هماهنگکردنافراد همسوو سیاسیدرصدد برايحفظثباتنظام ريزانجامعه برنامه

 اهدافو با بهرهاندبودهخويشيهاآرمانجامعه اينکار براي ممکن وسیلۀ هر از و

بهايننتیجهرسیدندکهبیشترهاحکومتخردمندانوسیاستمدارانجيتدربه.اندجستهیم
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 را جامعه بتوانند اينکه تا کنند استفاده جايگزين وسايل وترنهيهزکماز پرسودتر ،

(.8939:31ادارهکنند)شهرامنیاوهمکاران،تراثربخش

رسیدنبهتوسعۀواقعیوبادوام،جلبمشارکتمردمدرفراينديهاراهازمؤثرترين

 مرحلۀ از يریگمیصمتتوسعه استکه اجرا ازنيترباصرفهتا پايدارترينروشاست. و

جامعۀمدنیاست.يهامشخصهوهایژگيوسیاسی،مشارکتسیاسیازیشناسجامعهمنظر

مشارکتسیاسییطورکلبه ابعادمتعدداستکهارتباطمیانجوامعيادهيپد، با پیچیده

الگويخاصیۀدهندنشان.همچنینرفتارانتخاباتیکندیممدنیوجامعۀسیاسیراعملی

 مجموعۀ بر که است سیاسی مشارکت هانگرشاز وهاارزش، هنجارها ايستارها، ،

ورسومآداب با رابطه در يهادهيپديکجامعه ویمبتنسیاسی زاده جمعه است)امام

(.8913:3همکاران،

ايانتقالمفاهیمومشارکتسیاسیوسايلموجودبرنيترمهماجتماعیازيهاشبکه

آنرادراختیارگرفتهوبرآنسیاسیدرتالشهستنديهانظاموهمۀشوندیممحسوب

باشند داشته کامل نظارت آن با خودهادگاهيدو نظرات کنند.و منتقل مردم به را

کهیدرحال تأثیر هاشبکهبه است، شده توجه روابطسیاسیبسیار تجربیيهاپژوهشبر

سیاسیوجودداردودربارۀمشارکتژهيوبههاآنبسیارناچیزيبرايحمايتازتأثیرات

 سیاسی، آگاهی بر است ممکن چگونه يهابحثاينکه انگیزۀ و دادنيرأسیاسی

(.8913:3شهرونداناثربگذارند)دهقان،

هاست.مردمآنگذشته،جامعهايرانشاهدتغییراتیشگرفوسريعبودقرنمیندر

هاآنوکارآمدتربودهوگرايشترمتخصصوازنظرفنیوعلمیترآگاه،ترخواندهدرس

مشارکتژهيوبهبهمشارکتمدنیودخالتدرسرنوشتخويشبیشتراست،امامشارکت

وچهدرآينهآماررسمی،تصويرمناسبیراشدهانجاممدنیدرايرانچهدرپرتوتحقیقات

(.8913:830)سروشوافراسیابی،کندینمبهبینندهعرضه

باوجوداهمیتزياد درحوزۀمشارکتشدهانجاميهاپژوهش،مسئلهدرکشورما

 تأثیر کمتر بهيهاشبکهسیاسی، نیاز لذا است. مشارکتمدنیبررسیشده اجتماعیبر
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بررسیکنیمکهآيااستفادهازاينحوزهمارابرآنداشتتااينموضوعراواکاويدقیق

گذاراست؟تأثیراجتماعیمجازيبرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیليهاشبکه

 مبانی نظري تحقیق

 درباره تأثیر فناوري نوین اطالعات بر مشارکت گانه سهرویکردهاي  

 اساسمطالعات شدهانجامبر خصوصتوانیم، در نظري مهم رويکرد تأثیرگفتسه

يهايفناور بین مشارکتدر بر ارتباطی کهپردازانهينظرنوين دارد آنوجود بهها را

:اندکردهبنديتقسیمباترديدتوأم،بدبینانهوبینانهخوشرويکرد

8 رويکرد اينترنتبینانهخوش. اينباورندکه بر طرفدارانوطراحاناينرويکرد :

 بیشازگذشتهدرزندگیاجتماعیدرگیرساخته، تسهیليهاشبکهافرادرا اجتماعیرا

نمودهوبرايافراددریتوجهقابلکرده،بهدموکراسیمبتنیبرگفتگوومشارکتکمک

 يا درحوزهعموميهاتیاقلحاشیهمانده مدنی، فزايندهمشارکتيهافرصتیمجازي،

در3وبیکر9،گرراسمن3،رينگولد8است.افراديمانندبنجامینباربرآوردهمدنیفراهم

کهبرکنندیمودموکراسیازراهدورياد0نظیردموکراسیقوييهاواژهعصراينترنتاز

مستقیمونزديکيهاتماسدرگیرشدگیمدنیبرخطوغیربرخطشهرواندانوتعاملو

اينترنتبهتغییروتحولبنیاديدرعرصههاآنشهروندانباحکومتداللتداردوبهنظر

اجتماعیومناسباتشهروندانبايکديگروباحکومتوايجادوگسترشالگوهاينوين

(Gibson, 2010: 217)مشارکتمجازيانجامیدهاست.

ايجادالگوهاينوينيجابهرطرفداراناينرويکرد،اينترنت.رويکردبدبینانه:بهنظ3

موجبتقويتروابطموجودوالگوهاي تنها مشارکتوتحوالتبنیاديندراينزمینه،

 است. درگیرشدگیمدنیيهايفناورمشارکتمدنیسنتیشده به نويناطالعاتیتنها

بهسمتنوينارتباطیيهايفناوران.انجامیدهاستنههمهشهروندمندعالقهافرادفعالو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Benjamin Barber 

2. Rheingold 

3. Grossman 

4. strong democracy 

5. tele democracy 
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رقمی شکاف تقويت8تقويت و رفته پیش اطالعات فقیران و اطالعات صاحبان بین

هايحقوقمدنیشهروندانياغیرفعاالنبافعاالنهايدموکراتیکبینحاشیهماندهشکاف

دهرابهعملهاياينترنتیبیشتريناستفااجتماعیراموجبشدهاستواينافرادازشبکه

.اندآورده

-باترديد:براساساينديدگاه،درگیرشدگیمدنیباوجودقابلیتتوأمرويکرد-9

نهازبینمی تنهاهاآنکنند.بردونهتسهیلمیهايمدنیفراوان،درگیرشدگیمدنیرا

بازتاب هايفعالیتدهنده و هستند معمول امري عنوان بریتوجهقابلتأثیراجتماعی

(Park hun, 2012; Norris, 2010درگیرشدگیمدنیندارند)

کاملطوربهراهاآنشودنتوانیمدرهرسهرويکردحقايقینهفتهاستکهموجبمی

کهدرگیرشدگیمدنیفرصتیتمامبهبپذيريمويا بايدايننکتهرا هايیبرايردکنیم.

مشارکتاقلیت استهاي آورده فراهم مدنی مجازيهاي عمومی حوزه در تغییراتی و

گذاربیشتردرآيندهودردرگیرشدگیمدنیگستردهتأثیرايجادکردهاستوياقابلیت

شهروندانرادارد،پذيرفت.

توانشکافرقمیرامیمسئلهازسويديگر،اگرچهاعتقادبهدرگیرشدگیمدنیو

ديیتأ بدبینیو درگیرشدگیياعتقادیبکرد، حوزه در مانده حاشیه در افراد حضور به

حکومتدر با يکديگرو بنیاديندرروابطشهرونديبا نفیتحول مدنیومشارکتو

نیستوبايدتحولنسبیواولیه)ونهکامل(رشيپذقابلکشورهايدموکراتیکپیشرفته

درگیرشدگیمدنیومنابعثیرتأوگسترشآندرآيندهراپذيرفت.البتهادشدهيدرروابط

یرساناطالع حد تا تقويتالگوهايکالسیکمشارکتمدنی بر یتوجهقابلاجتماعی

درستاست.

 رويکرد کشورهايدکنندگانيترددرباره مورد در رويکرد اين گفت، بايد نیز

 زيرا نیست، درست مدنیتأثیردموکراتیکپیشرفته درگیرشدگی بر اينترنت نسبی ات

شهرون ناديده را ردیگیمدان کشورهاي مورد در بايد را آن اما کمترافتهینتوسعه، و

تاحدزياديپذيرفت.افتهيتوسعه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. digital divide 
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استکهدرآنافرادياعرصهعمومیهابرماس:حوزهعمومیهابرماسحوزهنظريه

وکنشارتباطیازطريقگفتگونديآیممشارکتدرمباحثبازوعلنیگردهممنظوربه

(Lazar, 2010: 234).ابديیمتحقق

موردنظرهابرماس«شرايطآرمانیسخن»تعاملیاينترنتبحثيهاطیمحدرفضاي

هاينوينارتباطی،نوعینیزمعتقداستکهباپیدايشفناوري8.خامنوريسابديیمتحقق

یشکلگرفتهاستکهدرنقاطاتصالاينايتارعنکبوتحوزهعمومیجديدمانندشبکه

گروه احزاب، انجمنشبکه سازمانها، بینها، اجتماعیهاي فعاالن و غیردولتی المللی

زمینه در که دارند مختلففعالیتحضور اينکنندیمهاي با مجازي ارتباطاتفردي .

(.Norris, 2010: 109مشوقفعالیتومشارکتمدنیشود)تواندیمبازيگران

 تحقیق يها هیفرض

.گذاراستتأثیراجتماعیبرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیليهاشبکهاستفادهاز

گذاراست.تأثیرشبکهاجتماعیتلگرامبردرگیرشدگیمدنیشهروندانشهراردبیل

گذاراست.تأثیرشبکهاجتماعیاينستاگرامبرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیل

گذاراست.تأثیربرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلبوکفیسشبکهاجتماعی

گذاراست.تأثیرشبکهاجتماعیيوتیوببرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیل

 مطالعات پیشین

( همکاران و نیا سنجش8939شهرام عنوان با تحقیقی در برشبکهتأثیر( اجتماعی هاي

روشپیمايشیودر مطالعۀمورديدانشجوياندانشگاهمازندرانکهبا مشارکتسیاسی:

ماز رابطهنمیاندانشجوياندانشگاه رسیدندکه ايننتیجه به ايکامالًدرانانجامگرفت،

شبکه شبکهمثبتبین ساختی بعد و دارد وجود مشارکتسیاسی و اجتماعی هايبندي

 اند.رابررفتارانتخاباتیدانشجويانداشتهتأثیرتماعیبیشتريناج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Norris 
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( همکاران و نژاد رسانه8930عبداللهی عنوان با تحقیقی در و( اجتماعی هاي

،تلگرامواينستاگرامومشارکتبوکفیسمشارکتسیاسیدرانتخابات)رابطهاستفادهاز

(بهايننتیجهدستيافتندکهبینمیزان8933سیاسیدانشجوياندرانتخاباتهفتماسفند

رسانه از بهاستفاده اعتماد میزان میانِ مشارکتسیاسی، با تحقیق منتخبِ اجتماعی هاي

رسانه اجتماعی ازیموردبررسهاي استفاده در اثربخشی میزان و سیاسی مشارکت و

 ارد.مثبتومعناداريوجوددرابطههاياجتماعیبامشارکتسیاسیرسانه

اجتماعیبرکنشگرييهاشبکهاتتأثیر(درتحقیقیبهبررسی8930محموداوغلی)

سیاسیدربیندانشجوياندانشگاهاصفهانباروشپیمايشیپرداختهاست.نتايجحاصلاز

هادادهلیوتحلهيتجز بین که داد نمونهيهاشبکهنشان در سیاسی کنش و اجتماعی

ارتباطمعناداريوجوددارد.یموردبررس

زيجتماعیمجاايهاشبکهاتسیتأثیرربهبر(درتحقیقی8933زاده)میرنواشترياا

آمدهدستبهکهطبقنتايجاندپرداختهان(شهرتهرردي:کتسیاسی)مطالعۀموراـرمشـب

ونفیبطۀمراکترمشازيوجتماعیمجاايهاشبکهدهازستفاانامشخصشدکهبینمیز

 ددارد.جوودارياـمعن

( همکاران و 8933ابراهیمی رابطه بررسی به تحقیقی در ويهاشبکه( اجتماعی

وبهايننتیجهرسیدندکهاندپرداختهمشارکتسیاسیدرمیاندانشجوياندانشگاهاصفهان

مشارتأثیراجتماعیکمترينيهاشبکهوکیفیتتأثیرافقیبیشترينيهاشبکه بر کترا

 .اندداشتهسیاسیدانشجويان

( 8911سردارنیا در يامقاله( عنوان مدنیتأثیرتحت درگیرشدگی بر اينترنت

ها،،وبالگهاتيساهمچونوبيیهاتیقابلکهاينترنتبارسدیمشهروندانبهايننتیجه

ازيکسوبهافزايشآگاهی…حکومتیويهادپارتمانخبري،انتخاباتیويهاتيسا

 اشاعه و يهانگرشمدنی کاربران دموکراتیکدر ديگرانجامدیممدنیو سوي از و

درحاشیهماندهمدنیيهاگروهوافرادوشودیمموجببسیجومشارکتمدنیکاربران

ناينترنتبردرگیرشدگیسیاسیجواناسازدیممدنیواعتراضیدرگیرهايفعالیترادر
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 نسبتترکردهلیتحصساالنبزرگو حدبه تا برخط( غیر )برخطو نوعيادشده دو در

 گذاربودهاستتأثیرخوبی)نهقويوزياد(

(درپژوهشیباعنوانسیاستدرگروههمساالن:بررسیرابطۀ3111کوينتروويسر)

نتیجه اين بلژيکبه جوانان میان مشارکتسیاسیدر و شبکه تنوع دررسیدندبین که

دهدیمافزايشگوناگوناجتماعیوسیاسی،مشارکتسیاسیرايهاشبکهاختیارداشتن

 .شودیمسیاسیگوناگونباديگرانيهاتماسواينامرباعث

(باعنوانپیوندهاياجتماعیآنالين3189پژوهشگیبسونومکآلیستر)يهاافتهي

موجبمؤثرتاجتماعیآنالينومجازيبهشکلیومشارکتسیاسینشاندادهکهتعامال

 .شودیمبسیجشهروندانبرايمشارکتسیاسیدرجهانواقعی

( همکاران 3113اسکوريکو در مشارکتيامقاله( و اجتماعی سرمايۀ عنوان با

هاآن.اندکردهسیاسیدرسنگاپوررابطهبینسرمايۀاجتماعیومشارکتسیاسیرابررسی

راهراتوانندیماجتماعیيهاشبکهکهآيااندکردهرابررسیمسئلهشخودايندرپژوه

نتايج کنند. هموار سیاسی مشارکت احیاي کهبراي دارد وجود شواهدي داد نشان

 اجتماعیبامشارکتسیاسیارتباطزياديدارد.يهاشبکه

نوريس کورتیس8مطالعه 3112)3و مورد در دهندهيرأ3391( سال81باالي

کهفناورينوينبیشترمنبعیمهمبرايفعاالنومديرانحزبیدردهدیمبريتانیايینشان

 سال انتخابات 3113فرايند براي و است چندانیدهندگانيرأبوده اهمیت منبع اين ،

 هرچندنداشته، اينمطالعهترمهمسال91برايجوانانزير در است. مسنبوده افراد از

اند.ازاينترنتبهشماررفتهيترمهممنبعمراتببههاروزنامهويزيونوتل

کهداردیم(درمطالعهخوددربارهاينترنتومشارکتشهروندانبیان3119)9کارتر

 شهروندان از دسته )متحدهاياالتآن اينترنتدسترسیدارند به منزل در درصد00که

 83شهروندان(، بقیه از بیشتر سايتدهندیميرأدرصد به افراد اعتماد میزان هرچه .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Norris 

2. Curtice 

3. Carter 
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موردنظر احتمال باشد، يرأبیشتر در شرکت و بیشترینظرخواهدادن اينترنتی کاربر

 خواهدبود.

بررسی به توجه قابلاستنشدهانجامبا ايننتیجه در پیشینيهاقیتحقباطاستکه

شهرامدرتحقیقاتکهيطوربهمحققینقرارنگرفتهاستمدنظرجامعصورتبهمشارکت

( همکاران و )8939نیا همکاران و عبداللهینژاد ا8930(، اشتريا(، و )میرن (،8933زاده

(،گیبسون3188(،کوينتروهمکاران)8933(،ابراهیمیوهمکاران)8933محموداوغلی)

اسکوريکوهمکاران)3189ومکآلیستر) نیزفقطبه3113(، سیاسیيهامشارکت(

طوربهپیشینبهمشارکتمدنیيهاقیتحقبراينازاينلحاظکهدربنا؛توجهشدهاست

( سردارنیا تحقیق در است. متفاوتبوده تحقیق استاين نشده نگاه براي8911جامع )

اينترنت قرارگرفتهاستولیدراينیموردبررسبررسیدرگیرشدگیمدنیشهروندان،

اينستاگرام،يهاشبکهتحقیق گرفتهبوکفیساجتماعی)تلگرام، قرار مدنظر يوتیوب( و

بسیارپردازدیمشدهاست.همچنیناينتحقیقازاينلحاظکهبهبررسیمشارکتمدنی

جزبهشدهانیبنزديکوشبیهبهتحقیقاتخارجیبیانشدهاستزيراکهدرتمامتحقیقات

 به تنها که کورتیس و نوريس است،گیريرأيتحقیق پرداخته محققینجوانان

تحقیقات با تفاوتاينتحقیق دارند. مدنظر را جوانان درگیرشدگیمدنیشهروندانو

مدنظرمحققینیطورکلبهدراينباشدکهدرتحقیقاتخارجیاينترنتتواندیمخارجی

تفاوتتواندیماختصاصیاشارهنشدهاستکهاينصورتبهاجتماعیيهاشبکهبودهوبه

 حقیقاتخارجیمطرحشدهباشد.اينتحقیقبات

 روش پژوهش

روش،توصیفیازنوعهمبستگی،ازنظرهدف،کاربرديوازنظرازنظرپژوهشحاضر

 گردآوري هادادهروش پیمايشی نوع از کلیه.باشدیم، پژوهش اين آماري جامعه

نفوسباشندکهبراساسسرشماريعمومیشهراردبیلمیسالساکن81شهروندانباالي

 سال مسکن 8931و ويژگی880111تعدادشان به توجه با است. شده برآورد هاينفر

برايانجامپژوهشوجمع آورياطالعاتودرجامعهآماريوزيادبودنجمعیتآن،
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 خطاهاياحتمالی، گرفتن بهنفر913نظر برعنوان فوق عدد تعیینگرديد. نمونه حجم

کوکران فرمول گر8اساس نمونهصورت روش است. فته پژوهش اين صورتبهگیري

منطقهانتخابواز3منطقهشهراردبیل3بود.بهاينصورتازبینياچندمرحلهياخوشه

 منطقه مساجد،3هر بیناينمحالتمناطقکلیديمانند سپساز انتخابشدند. محله

انتخابشدند.دراينپژوهشهايآمارينمونهعنوانبهنفر913شناسايیوتعدادهاپارک

برايبررسیاعتبارپرسشنامهازاعتبارصورياستفادهشدبهاينصورتکهپرسشنامهمورد

پرسشنامهديیتأ پايايی براي گرفت. قرار رسانه ارتباطاتو علوم متخصصان از تعدادي

بااستفادهازضريبآلفايازآنپسوشدهعيتوزنفرازافراد91نسخهآنبین91مقدماتی،

 آن پايايی ضريب بین1939کرونباخ قوي و درونی همسانی بیانگر که آمد دست به

است.سؤاالت

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

اجازهشبکهاجتماعی: يها شبکه افراد به که هستند آنالينی خدمات اجتماعی هاي

دهنددريکسیستممشخصومعینپروفايلشخصیخودراداشتهباشند،خودرابهمی

ديگرانمعرفیکنند،اطالعاتشانرابهاشتراکبگذارندوباديگرانارتباطبرقرارکنند.از

می افراد طريق داين با ارتباطشان ارتباطتوانند همچنین و کرده حفظ را هاييگران

يهاشبکه(.دراينتحقیقمنظوراز3112اجتماعیجديديراشکلدهند)بويدوالیسون،

 اينستاگرام، تلگرام، بوکفیساجتماعی، يوتیوب میزانباشدیمو پژوهشحاضر در .

 از يهاشبکهاستفاده از کاربران استفاده میزان اساس بر ويهاکهشباجتماعی تلگرام

قرارگرفت.موردسنجشويوتیوببوکفیساينستاگرام،

اراديداللتداردکهازطريقهايفعالیتمشارکتمدنیبهآندستهازمشارکت مدنی:

مستقیمياصورتبهوکنندیماعضاييکجامعهدرامورمحلزندگیخودشرکتهاآن

:8911خودسهیمهستند)علیپوروهمکاران،نامستقیمدرشکلدادنبهحیاتاجتماعی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cochran testing 
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ازپاسخگويانخواستهشدکه833 ابتدا برايسنجشعملیاتیمفهوممشارکتمدنی، .)

مشخصکنندکهآياعضوهستنديانه؟هاانجمنوهاگروهعضويتخودرادرهريکاز

گويه کنند. مشخص را خود مشارکت میزان عضويت صورت در کارسپس به هاي

شدهگرفته در مشارکتداشتن و بودن عضو شامل مفهوم سنجشاين يهاگروهبراي

مذهبی،يهائتیهورزشی،مراسمويهاگروههنري،يهاگروهعلمی،يهاگروهصنفی،

بودندکهیطیمحستيزهايفعالیتملیويهاجشن،مراسموالمنفعهعامکارهايخیرو

ايجادشد.يافاصلههادرسطحرکیباينگويهشاخصاينمفهومبات

 ها افتهی

99 و مردان را گروه تشکیل93درصد زنان را گروه دهندیمدرصد بیشترين؛ بنابراين

درصدگروهنمونهو3/09ساله31-33یسن.افرادردهباشندیمحجمنمونهشاملمردان

 افراد و هستند دارا گروه بین در را تکرار 91ريزبیشترين با کمترين9/3سال درصد

.دهندیمفراوانیرانشان

پلميدفوقبیشترينفراوانیمربوطبهگروه درصدوکمتريندرصدفراوانی0993با

 دارايمدرکدکتريبا افراد باشدیمدرصد190مربوطبه مجرد افراد درصدو9290.

درصدازحجمنمونه1393.انددادهدرصدحجمنمونهرابهخوداختصاص9390متأهلین

 بینيهاشبکهعضو روز در تلگرام از کاربران بیشتريناستفاده 3اجتماعیهستند. 9تا

(وکمتريناستفادهدرروزکمترازيکساعتاست.بیشتريناستفادهدرصد3399ساعت)

(وکمتريناستفادهدرروزدرصد9198ساعت)9ازکاربرانازاينستاگرامدرروزبیشتر

بیشتريندرصدمربوطبهبوکفیساجتماعیيهاشبکه.درباشدیمکمترازيکساعت

 که است اصالًافرادي در وقت گذراندن يهاشبکهبه مشغولبوکفیساجتماعی

3(.همچنینکمتريندرصدمربوطبهافرادياستکهدرروزبیندرصد9190)باشندینم

سا9یال وقتدر گذراندن يهاشبکهعتبه بوکفیساجتماعی درباشندیممشغول .

بهگذراندناصالًاجتماعیيوتیوببیشتريندرصدمربوطبهافرادياستکهيهاشبکه

 همچنینکمتريندرصد2390)باشندینماجتماعیيوتیوبمشغوليهاشبکهوقتدر .)
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 کمتر روز در استکه افرادي به مربوط دردرصد وقت گذراندن به يکساعت از

يهاشبکه يوتیوبمشغول باشندیماجتماعی و بیشترين اينستاگرام کمترينبوکفیس.

رادرمشارکتمدنیشهرونداناردبیلیداشتهاست.تأثیر

 (:0اسمیرنوف –آزمون نرمال بودن متغیرها )کولموگروف 

درصدبیشترباشدفرض0آنازيداریمعنباتوجهبهنتیجهآزمونهرمتغیريکهسطح

درصدباشدفرضصفريعنیادعاي0،ولیاگرکمترازشودیمنرمالبودنآنپذيرفته

 پذيرفته متغیر توزيع بودن کولموگروفشودینمنرمال بودن نرمال آزمون نتايج .-

باالي سطحمعناداري است. شده داده نشان زير جدول احتمال10/1اسمیرنوفدر در

آم متغیرها در پارامتريکبرايدهندهنشاناره آزمون از استفاده و متغیرها بودن نرمال

آزمونفرضاست.

 یهاي موردبررسآزمون نرمال بودن توزیع داده .0جدول 

 ها تعدادآماره

 متغیرها
آماره  انحراف معیار میانگین

K-S 
 K-Sاحتمال آماره 

891019330 9931 880938 480 اجتماعیيهاشبکه

993319280 3939 91393919تلگرام

913929119929392919939اينستاگرام

913319323999893319083بوکفیس

913339339939390919383يوتیوب

نشان دهدیمنتايججدولفوقآزموننرمالبودنمتغیرهايپژوهشرا کهطورهمانو

 برقرارشودیممشاهده پژوهش متغیرهاي همه براي نمرات توزيع بودن نرمال فرض

باشدیم توانیمو فرضیات آزمون شدهمطرحبراي پارامتريکهايروشاز آماري

متغیره(استفادهکرد.تکT)رگرسیونچندمتغیرهو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kolmogorow – Smirnow test 
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فرضیه اول: از اردبیليهاشبکهاستفاده شهر شهروندان مدنی مشارکت بر اجتماعی

گذاراست.تأثیر

اجتماعی بر مشارکت مدنی  يها تک متغیره براي تأثیر استفاده از شبکه tآزمون  .7جدول 

 شهروندان

 T میانگین 
درجه 

 آزادی
Sig 

8998188991191819111شرکتدرانتخابات

819023291091819111 هاشيهمايهايبرگزاريهادرموردمکانيسازآگاهتبلیغو

8399383399291819111 هاوسخنرانیهاشيدرهماشرکت

برايمشارکتدرتصمیماتينگارامیپايجادروابطمناسبو

 شهري
889993391391819111

8392983399391819111 سیاسیيهاايجادانگیزهبرايشرکتدربحث

8090383890991819111 هاهاوانجمنعضويتدرگروه

برايشکوفايیبهترنیمسئولايجادپیونداجتماعیبینمردمو

 شهر
8899083293991819111

8990188192391819111 ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه

8393389999391819111آگاهیازحقوقشهرونديوتحريکافرادبهدخالتدرآن

(ومثبتبودنمقدارP<0/01توجهبهسطحمعناداري)ولفوقوبابراساساطالعاتجد

tمی از بیناستفاده میانيهاشبکهتواننتیجهگرفتکه مشارکتمدنیدر اجتماعیبا

بیشترين برعضويتدرهاشبکهاينتأثیرشهرونداناردبیلیتفاوتمعناداريوجوددارد.
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ينگارامیپبرايجادروابطمناسبوهاآنریتأث=(وکمترين80903tها)هاوانجمنگروه

بودهاست.(=33913tبرايمشارکتدرتصمیماتشهري)

بردرگیرشدگیمدنیشهروندانشهراردبیلفرضیه فرعی اول اجتماعیتلگرام شبکه :

گذاراست.تأثیر

 تک متغیره براي تأثیر تلگرام بر مشارکت مدنی شهروندان tآزمون . 4جدول 

 T میانگین 
درجه 

 آزادی
Sig 

99339091891819111شرکتدرانتخابات

يهايبرگزاريهادرموردمکانيسازآگاهتبلیغو

 هاشيهما
39293399191819111

99282191091819111 هاوسخنرانیهاشيشرکتدرهما

برايمشارکتدرينگارامیپايجادروابطمناسبو

 تصمیماتشهري
99193990391819111

39831899191819111 3یاسیسيهاايجادانگیزهبرايشرکتدربحث

39023393391819111 هاهاوانجمنعضويتدرگروه

برايشکوفايینیمسئولايجادپیونداجتماعیبینمردمو

 بهترشهر
99919193391819111

399388893091819111ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه

آگاهیازحقوقشهرونديوتحريکافرادبهدخالتدر

 آن
993281990891819111

t(ومثبتبودنمقدارP<0/01براساساطالعاتجدولفوقباتوجهبهسطحمعناداري)

تواننتیجهگرفتکهبیناستفادهازتلگرامبامشارکتمدنیدرمیانشهرونداناردبیلیمی

 بیشترين دارد. وجود معناداري متقابلتأثیرتفاوت همکاري و اعتماد ترويج بر تلگرام

( تلگرامریتأثوکمترين(=888930tاعضايجامعه روابطمناسبو ايجاد ينگارامیپبر

بودهاست.(=39903tصمیماتشهري)برايمشارکتدرت
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اردبیلفرضیه فرعی دوم: مشارکتمدنیشهروندانشهر بر اجتماعیاينستاگرام شبکه

گذاراست.تأثیر

 تک متغیره براي تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر مشارکت مدنی شهروندان tآزمون  .0جدول 

 T میانگین 
درجه 

 آزادی
Sig 

99230093191819111شرکتدرانتخابات

99330393991819111 هاشيهمايهايبرگزاريهادرموردمکانيسازآگاهتبلیغو

392881298391819111 هاوسخنرانیهاشيشرکتدرهما

برايمشارکتدرينگارامیپايجادروابطمناسبو

 تصمیماتشهري
99332391391819111

29122199391819111 سیاسیيهابحثايجادانگیزهبرايشرکتدر

39102398891819111 هاهاوانجمنعضويتدرگروه

برايشکوفايیبهترنیمسئولايجادپیونداجتماعیبینمردمو

 شهر
39181099891819111

39333193291819111ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه

39991898291819111 تحريکافرادبهدخالتدرآنآگاهیازحقوقشهرونديو

(ومثبتبودنمقدارP<0/01براساساطالعاتجدولفوقوباتوجهبهسطحمعناداري)

tتواننتیجهگرفتکهبیناستفادهازشبکهاجتماعیاينستاگرامبامشارکتمدنیدرمی

 بیشترين دارد. وجود معناداري تفاوت اردبیلی شهروندان اجتماعیتأثیرمیان شبکه

همايش در شرکت بر سخنرانیاينستاگرام و )ها (=812983tها کمترين شبکهتأثیرو

بودهاست.(=00931tاجتماعیاينستاگرامبرشرکتدرانتخابات)

برمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلبوکفیسشبکهاجتماعیفرضیه فرعی سوم:

گذاراست.تأثیر
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 بر مشارکت مدنی شهروندان بوکفیستک متغیره برای تأثیر شبکه اجتماعی  tآزمون . 5جدول 

 T میانگین 
درجه 

 آزادی
Sig 

39233891391819111شرکتدرانتخابات

89933292891819111 هاشيهمايهايبرگزاريهادرموردمکانسازيآگاهتبلیغو

89919391391819111 هاوسخنرانیهاشيشرکتدرهما

برايمشارکتدرتصمیماتنگاريپیامايجادروابطمناسبو

 شهري
39113091191819111

99393093891819111 سیاسیيهاايجادانگیزهبرايشرکتدربحث

99009993991819111 هاهاوانجمنعضويتدرگروه

برايشکوفايیبهترمسئولینايجادپیونداجتماعیبینمردمو

 شهر
89283193991819111

39329193391819111 ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه

89339998191819111 آگاهیازحقوقشهرونديوتحريکافرادبهدخالتدرآن

(ومثبتبودنمقدارP<0/01براساساطالعاتجدولفوقوباتوجهبهسطحمعناداري)

tبامشارکتمدنیدربوکفیستواننتیجهگرفتکهبیناستفادهازشبکهاجتماعیمی

بیشترين -فیسشبکهاجتماعیتأثیرمیانشهرونداناردبیلیتفاوتمعناداريوجوددارد.

اينشبکهتأثیروکمترين(=99939tها)هاوانجمنبرشرکتدرعضويتدرگروهبوک

( شهر مسئولینبرايشکوفايیبهتر و اجتماعیبینمردم پیوند ايجاد بوده(=31939tبر

است.

اجتماعیيوتیوببرمشارکتمدنیشهروندانشهراردبیلفرضیه فرعی چهارم: شبکه

گذاراست.تأثیر

 تک متغیره براي تأثیر شبکه اجتماعی یوتیوب بر مشارکت مدنی شهروندان tآزمون  .5جدول 

 T میانگین 
درجه 

 آزادی
Sig 

39223398391819111شرکتدرانتخابات

39399198191819111 هاشيهمايهايبرگزاريهادرموردمکانسازيآگاهتبلیغو
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 T میانگین 
درجه 

 آزادی
Sig 

39983999891819111 هاوسخنرانیهاشيشرکتدرهما

برايمشارکتدرتصمیماتنگاريپیامايجادروابطمناسبو

 شهري
39329198391819111

99133999091819111 سیاسیيهاايجادانگیزهبرايشرکتدربحث

99999390091819111 هاهاوانجمنعضويتدرگروه

برايشکوفايیبهترمسئولینايجادپیونداجتماعیبینمردمو

 شهر
39339391391819111

39893999891819111 ترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعه

39833393891819111 آنآگاهیازحقوقشهرونديوتحريکافرادبهدخالتدر

(ومثبتبودنمقدارP<0/01براساساطالعاتجدولفوقوباتوجهبهسطحمعناداري)

tتواننتیجهگرفتکهبیناستفادهازشبکهاجتماعیيوتیوببامشارکتمدنیدرمیانمی

بیشترين شبکهاجتماعیيوتیوببرتأثیرشهرونداناردبیلیتفاوتمعناداريوجوددارد.

نگاريپیامآنبرايجادروابطمناسبوتأثیروکمترين(=33983tشرکتدرانتخابات)

بودهاست.(=91983t)برايمشارکتدرتصمیماتشهري

 فریدمن يبند رتبهآزمون 

 فریدمن يبند رتبهنتایج آزمون  .2جدول 

 رتبه متغیر

9930تلگرام

9928اينستاگرام

8939بوکفیس

8991يوتیوب

 از معناداري سطح فريدمن آزمون اساسنتايج صدمپنجبر تفاوتبین و هاشبکهکمتر

راتأثیرکمترينبوکفیسدهدکهاينستاگرامبیشترينومعناداراست.جدولفوقنشانمی

برمشارکتمدنیشهرونداناردبیلیداشتهاست.



 322 | یجعفر یعل

 

 يریگ جهینتبحث و 

 داد نشان حاضر تحقیق مشارکتيهاشبکهنتايج بر مجازي گذارتأثیریمدناجتماعی

برهاتأثیرآنهاوکمترينهاوانجمنبرعضويتدرگروههاشبکهاينتأثیراست.بیشترين

بنابراين؛برايمشارکتدرتصمیماتشهريبودهاستنگاريپیامايجادروابطمناسبو

(،عبداللهی8939شهرامنیاوهمکاران)يهاافتهي.ايننتايجباگرددیمديیتأفرضیهتحقیق

ابراهیمیو8933(،محموداوغلی)8933زاده)میرنواشتريا(،ا8930نژادوهمکاران) ،)

(واسکوريکو3189(،گیبسونومکآلیستر)3111(،کوينتروويسر)8933همکاران)

ت.(مطابقتداشتهاس3113همکاران)

می يافته اين تبیین در ويژگیگونهنياتوان به توجه با داشتکه خاصبیان هاي

بودن،دردسترسبودنواستفادهراحتتوانستهاستنهيهزکمازجملهاجتماعیيهاشبکه

مشارکتمدنیهانقشدرتمامرخدادهايجامعهنقشبسزايیداشتهباشدويکیازاين

کهيیهاراهايننقشاست.مسلماًيکیازدکنندهيیتأنتايجاينتحقیق؛کهشهرونداناست

يیهاانجمنوهاگروهبهمشارکتمدنیشهروندانهرشهريکمکبسزايیکردهاست

تاافرادمشتاقوباانگیزهدرآنشرکتکنندزيراشودیماستکهدرسطحشهرايجاد

بهترراحتتوانندیمهاگروهوهاانجمناين مسئولیننظراتمردمرا يهاشبکهبرسانند.

مدنیمعترضودراقلیت،بهمشارکتيهاگروهتريبونیبراياحزابومثابهبهاجتماعی

آنمدنی کندیمکمکها ازطريقهمینيهاگروه. مانده هاشبکهمعترضودرحاشیه

هايحکومتمدنی،ناکارآمديهايها،سرکوبتوانندفسادمدنیواقتصادي،تبعیضمی

حکومترايعملکردهااينموارد،حکومتويسازبرجستهوغیرهراآشکارسازندوبا

فراخوانندبهچالشيطورجدبه نشانداد نتايجنیز اينکهيهاشبکه. به توجه اجتماعیبا

 باًيتقرامروزه آن عضو جامعه مردم از نیمی باشندیمبیشاز درهمگاصورتبهو نی

داردواينيافته،نظريههاانجمنوهاگروهنقشبسزايیدرتشکیلباشدیمدسترسعموم

 يهايفناورتأثیرنوريسدرباره ايندينمایمديیتأنوينارتباطیرا همچنین باهاشبکه.
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توجهبهآزاديکهدرآنوجودداردافرادجامعهرابیشترباحقوقخودآشناودرنتیجه

گیزهآنانرابرايمشارکتمدنیبیشترکردهاست.ان

مشارکتمدنی بر تلگرام که داد نتايجنشان بیشترينتأثیرهمچنین استکه گذار

آنبرترويجاعتمادوهمکاريمتقابلاعضايجامعهوکمتريناينشبکهبرايجادتأثیر

اماباتوجهبه؛استبرايمشارکتدرتصمیماتشهريبودهنگاريپیامروابطمناسبو

شبکهکامالًتواندینمنتايجتحقیقاينمشارکت منفیباشد. بامثبتيا اجتماعیتلگرام

يسازآگاهتواندبهرشدوبهبودگفتگوهايعقالنیوانتقاديوهامیفراهمکردنفرصت

بیشترکمککندوازاينرهگذرموجبگسترشدموکراسیومشارکتمدنیشود،زيرا

اعتراضوچالشیايجاد ومشارکتشهروندان،شودینمبدونگفتگويمنطقیانتقادي،

.ابديینمچندانضرورت

مدنی مشارکت بر اينستاگرام اجتماعی شبکه که داد نشان همچنین تحقیق نتايج

تأثیرهاوکمترينهاوسخنرانیبرشرکتدرهمايشآنریتأثگذاراستکهبیشترينتأثیر

کهبرشرکتدرانتخاباتبودهاست.اينستاگرامدرپیوندفعاالنمدنیوسازماندهیاينشب

ها،درموضوعاتايفاکردهاست.اينستاگرامدربسیجاعتراضیتوجهقابلهانقشحرکت

ايهاونظرخواهیدرموردديگروسیلهدراشکالفراملیآنهمچونبیانديدگاهادشدهي

تواندبسیارمؤثرباشد.درکلنتايجاينتحقیقبیانگرجنبهمثبتگزيرناپذيراستکهمی

تأثیر نتايجاينتحقیقنشاندادهرچنداينستاگرامبردرگیرشدگیمدنیشهرونداناست.

 اينستاگرام انتخاباتپخشتأثیرکه نزديکبودندوره ولیبا انتخاباتدارد کمتريبر

کندیمزندهدراينستاگرامنقشنامزدهايرياستجمهوريوشوراهارابیشتريدئوهايو

راازکانديداهابیشترکنند.شناختشاندرفضايمجازيتوانندیمومردم

اجتماعی گذارتأثیربرمشارکتمدنیبوکفیسنتايجهمچنیننشاندادکهشبکه

تأثیرهاوکمترينهاوانجمنرگروهاينشبکهبرشرکتدرعضويتدتأثیراست.بیشترين

بوده شهر بهتر شکوفايی براي مسئولین و مردم بین اجتماعی پیوند ايجاد بر ؛استآن

هاوگفتندرايجادگروهبوکفیس.باتوجهبهنقشگرددیمديیتأبنابرايناينفرضیهنیز
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یداشتهباشدکهنتايجتوانددرمشارکتمدنیشهرونداننقشبسزاينظرات،اينشبکهمی

اينتحقیقنیزگوياياينمطلباستونظريهحوزهعمومیهابرماسوهمچنیننظريات

.دينمایمديیتأنوريسرا

که داد نشان درگیرشدگیمدنینتايجديگر اجتماعیيوتیوببر گذارتأثیرشبکه

بیشترين انتخاباتوکمترينتأثیراستو يوتیوببرشرکتدر ايجادآنریتأثشبکه بر

 و مناسب جهاننگاريپیامروابط در است. بوده شهري تصمیمات در مشارکت براي

مدرن،موضوعاتمدنیموضوعگفتگويعمومیودموکراتیکوکنشجمعیاستو

 عمومی حوزه دموکراتیکدر گفتگوي و بحث تواندینمفرهنگدموکراتیکبدون

 به اينراستا باشددر داشته وجود يوتیوببايیهاتيساوبرسدیمنظر فعالهمچون

فرصت کردن تربیونفراهم در اظهارنظر و سويه تعاملدو هايبرخط،هايگفتگويو

وديگرموارددرگسترشمشارکتمدنینقشهاوبالگوهاتيسادروبینظرخواه

داشتهاست.

میان بیشترينیموردبررسيهاشبکهاز درمشارکتمدنیدارد.راتأثیراينستاگرام

دلیلآنراتوانیمرابرمشارکتمدنیداشتهاستکهتأثیرکمترينبوکفیسهمچنین

 کرد. گزارش شبکه اين بودن ازآنجاکهفیلتر با بیشتر مردم موبايلیيهاشبکهامروزه

سروکار بنابراين يهاشبکهدارند مانند سايتی بوکفیسوب قرارموردتوجهکمتر

مجازيديگرنیستويهاشبکهیسادگبهنیزتيساوب.همچنینعضويتدراينردیگیم

باًيتقر گروه توانندیمکردهلیتحصتنها اين تيساوبدر شوند، کهیدرحالعضو

درآنعضوشوندوتوانندیممجازيديگرمحدوديتتحصیالتینداردوعموميهاشبکه

رادرمشارکتمدنیشهروندانتيساوباينتأثیرايننیزيکیديگرازمواردياستکه

کمترکردهاست.

به توجه رويکردهاييهاافتهيبا ارتباطبا گانهسهتحقیقودر فناوريتأثیردرباره

هرسهدرگفتکهتوانیمچارچوبنظريتحقیقعنوانبهنويناطالعاتبرمشارکت

هاآننیمانتوشودیمستکهموجباحقايقینهفتهديکررو ياوکاملبپذيريمطوربهرا
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یتمامبه رد باکنیم. ايد نکته ين را يهاشبکهکه مجازي ايبريیهافرصتاجتماعی

دهاستورـکداـيجزيااـعمومیمجزهحوسیاسیفراهمآوردهوتغییراتیدريهاتیاقل

تأثیرگذ قابلیت يا اري آبیشتر ينددر مدنی مشارکت و سترـگه دارد،ندوهرـشده را ان

 ايگريدسوازپذيرفت. فکاـمسئلهشوسیاسینفعاالمشارکتمدنیبهدعتقااگرچه،

قمیر تأيیدکرتوانیمرا بدبینید، حياعتقادیبو اضوـبه رـفر در مانـحاشاد دردـیه ه

وـح زه سیاست رمشاو کت تحوو نفی دبنیال رواين شهردر ندوبط ي يکديگر با باو

تـحکوم دهارکشودر اموکري نیسترشيپذقابلتیکپیشرفته تحوو بايد ل درنسبی

يندشآندرآگستروادشدهيبطروا یرسانمنابعاطالعوينترنتالبتهتأثیراپذيرفت.هرا

ویـکتسیاسرشاـیکمـکالسيلگوابرتقويتاجتماعیمجازييهاشبکهمانندسیاسی

.دينمایمديیتأراتأثیرتحقیقحاضراينيهاافتهيوستاستدریتوجهقابلدـاحـتمدنی

 عمومیهابرماسوهمچنیننظرياتنوريسرا حوزه نظريه ديیتأهمچنیننتايجتحقیق،

.دينمایم

 پیشنهادها

شودیماجتماعیدرمشارکتمدنیشهروندانپیشنهاديهاشبکهباتوجهبهنقشمثبت-

ونهادهايمربوطهازاينفناوريبرايکهسازمان خودجهتيهایرساناطالعها

استفادهکنند....وهاانجمن،انتخاباتمشارکتبهترشهرونداندر

سطحيهاانجمنوهاگروهگیريشبکهاجتماعیتلگرامباتوجهبهجايشودیمپیشنهاد-

شبکه به نسبت بیشتري مخاطب که اجتماعی شبکه اين از داردشهر ديگر هاي

درمشارکتمدنیشهرونداندرشهرداشتهباشند.يمؤثراستفادهکنندتانقش

نقشتصويربهترآنمسئولیندرشودازشبکهاجتماعیاينستاگرامباتوجهبهپیشنهادمی-

اجتماعیسودترموفقومؤثرانتخاباتبرايمشارکتبیشترو مردمازاينشبکه

ببرند.
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باتوجهبهجهانیبودنآنواينکهعضوبوکفیسشودازشبکهاجتماعیپیشنهادمی-

ناينشبکهبیشترمخاطبینقشرتحصیلکردهاستمسئولینبرايترغیبکردناي

مدنیبهرهببرد.يهامشارکتقشردر

افرادسیاسیبیشترينمطالبخودرادرشبکهاجتماعیکهنياباتوجهبهشودیمپیشنهاد-

نیزبرايتبلیغاتخودازاينشبکهاستفادهکنندتانیمسئول،دهندیميوتیوبقرار

مشارکتمدنیمردمافزايشيابد.
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