
New Media Studies  
Vol. 8, No.31, Fall 2022 
nms.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/nms.2022.37702.635 

 

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

: 1
4

/0
8

/2
0

1
9

   
   

   
   

   
A

cc
ep

te
d

: 1
5

/0
4

/2
0

2
0

   
   

   
   

   
  O

ri
gi

n
al

 R
es

ea
rc

h
   

 

The Role of Social Networks in Student Political 

Contribution 

Farzin Farahbod 

 

Assistant Professor, Department of Public 

Administration, Rasht Branch, Islamic Azad 

University, Rasht, Iran 
  

Mojgan Abdollahi 

Kalurazi  

Master of Science (MSc), Department of Public 

Administration, Rasht Branch, Islamic Azad 

University, Rasht, Iran 
  

 

Morteza Lotfollahi  

Master of Science (MSc), Department of Public 

Administration, Rasht Branch, Islamic Azad 

University, Rasht, Iran 

Abstract 
The purpose of this study was to explain the political participation of 

Students at Ardebil University with regard to the role of online social 

networks. This research was applied in a targeted and survey approach. The 

research population was 29500 students of Ardebil Islamic Azad University 

and Ardebil Mohaghegh University. To determine the sample size, 750 

people were selected as the sample using the Cochran formula. Non-

inferential sampling method was available and a questionnaire was used to 

fulfill the research goals. SEM analysis and SPSS and AMOS18 software 

were used to analyze the data. The results showed that there is a significant 

relationship between the components of the Civic Voluntarism Model and 

with online and offline political participation of students at Ardabil 

University. In the meantime, Psychological engagement with a 0.309 

multiplier effect has the most impact on online political participation, and 

Recruitment with a 0.302 multiplier effect has the most impact on the offline 

political participation of students at the universities of Ardabil. Also, the 

association between online and offline political participation was also 

confirmed with a coefficient of 0.293. 

Keywords: Online Political participation, Offline Political participation, 

Social Networking, Civic Voluntarism Model. 
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 انیدانشجو یاسیدر مشارکت س ینترنتیا یاجتماع یها نقش شبکه

   فرحبد  نیفرز
رشت،  ،یواحد رشت، دانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریگروه مد ار،یاستاد

 رانیا
 

  یکلورز یمژگان عبدالله
 ،یواحد رشت، دانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریکارشناس ارشد، گروه مد

 رانیرشت، ا
 

   یاله لطف یمرتض
 ،یواحد رشت، دانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریکارشناس ارشد، گروه مد

 رانیرشت، ا

  چکیده
 دانشگاهباهدفپژوهشحاضر دانشجويان آفالين مشارکتسیاسی نقشتبیین به توجه با اردبیل هاي

وازهدفکاربرديبودوبهروشپیمايشیازنظرهاياجتماعیاينترنتیانجامشدهاست.اينتحقیقشبکه

نفرازدانشجوياندانشگاهآزاداسالمیواحد00522يپژوهش،جامعهآمارنوعهمبستگیصورتگرفت.

اردبیلودانشگاهمحققاردبیلیبودندکهبرايتعیینحجمنمونهازطريقفرمولکوکرانجامعهمحدود

بودهوبرايتحققاهدافدردسترسگیريغیراحتمالینمونهانتخابشدند.روشنمونهعنوانبهنفر052

به همچنین شد. استفاده پرسشنامه از دادهپژوهش تحلیل منظور آزمون از وها ساختاري معادالت

نتايجنشاندادکهرابطهمعناداريبیناجزاي81اموسو02اساسپیافزارهاياسنرم استفادهگرديد.

مشارکتسیاسیآنالينوآفاليندانشجوياندانشگاهمدلارادهدهندهلیتشک هاياردبیلگرايیمدنیبا

ضري اينمیانبعدمشارکتعاطفیبا برمشارکتتأثیردارايبیشترين20320تأثیربوجودداردکهدر

ضريب با فراخواندن متغیر سیاسیآنالينو مشارکتسیاسیآفالينتأثیردارايبیشترين20320تأثیر بر

همچنینارتباطبینمشارکتسیاسیآنالينوآفاليندانشجويانبادانشجوياندانشگاه هاياردبیلبود.

د.شديیتأ20003تأثیرضريب

 ،یمشارکت عاطف ،یمنابع فرد ن،یآفال یاسیمشارکت س ن،یآنال یاسیمشارکت س :ها واژهکلید

.یمدن ییگرا مدل اراده ،یفراخواندن، شبکه اجتماع
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مقدمه

تمايلپیش مردم استکه آن کشورها در اثربخشدموکراسی اجراي براي شرطالزم

تنهازياديبههمکاريومشارکتدرعرصهسیاسیداشتهباشند.مشارکتسیاسیافرادنه

همچنینمی بلکه تواندموجبتقويتبنیانسیاسیموجبپاسخگوشدنمسئوالنشده،

مشارکتسیاسیاثربخشرامعیاري8.داهل(Strömbäck et al., 2018: 1)گرددکشور

 .(Nieuwelink et al., 2018: 2)کندمهمبراينظامدموکراتیکتوصیفمی

 هانمر و مشارکت(0282)نیمی میان در باورند قشربراين مشارکت کنندگان،

به دانشجويان آناستکه دلیلاينديدگاه سايرينضرورياست؛ بیشاز دانشجويان

معرضتشکیلهويتسیاسیکنندیموآمدرفتمناطقجغرافیايیمختلفی در معموالً و

 Niemi)باشندمؤثرفرادبسیارتواننددرايجادانگیزهنزدسايراخودبودهبههمیندلیلمی

& Hanmer, 2010: 319). 

رسانه اينترنتو فضاي از استفاده زمینه اين میدر اجتماعی ترغیبهاي در تواند

 ;Xenos et al., 2014)دارددانشجويانبسیارمؤثرباشدوشواهدينیزدراينزمینهوجود

Kim & Chen, 2016; Liu et al., 2013) چگونگی؛ مورد ادبیاتنظريدر تأثیراما

وچنديناينترنتورسانه هاياجتماعیبرمشارکتسیاسیدانشجويانخیلیغنینبوده

بسیاريازتحقیقاتدرزمینهمشارکت هايسیاسی،شکافدراينزمینهوجوددارد؛اوالً

 رسانهتأثیربر ديجیتال يا و.)هايسنتیو راديو تلويزيون، نقش(..مانند و کرده تمرکز

بهرهرسانه و اجتماعی هاي کمتر را اينترنتی فضاي از دادهموردبحثگیري اندقرار

(Strömbäck et al., 2018: 2) بررسی به مطالعات از کمی تعداد ثانیاً زمانهمتأثیر؛

 :Edgerly, 2015)اندپرداختهمشارکتآنالينوآفالينسیاسیافرادبرمشارکتسیاسی

3; Wolfsfeld et al., 2016: 2096)اکثرتحقیقاتتاکنونکمتربهپیشزمینه هايی.ثالثاً

0گرايیمدنیهايمدلارادههمانندشاخص)کنندکهافرادبرايمشارکتازآناستفادهمی

.(Kim & Khang, 2014: 115)اندتوجهکرده((امويسی)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dahl 

2. Civic Voluntarism Model (CVM) 
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 عنوانبهدانشجويان جامعه در مهم اقشار از مشارکتتوانندیميکی ترغیب در

نقشمهمدانشجويانايرانیدرمشارکتسیاسی باشند. نقشبسزايیداشته سیاسیافراد

ینماياناستوبسیارمهماستکهازپتانسیلموجوددرخوببهبرايوقايعپیشازانقالب

شد؛زيراپويايیمشارکتمندبهرهالمیينظاماسهاستوناينگروههمچنانبرايتحکیم

 دانشگاه يکیازعنوانبهسیاسیدانشجويانموجبتوسعهسیاسیدرکشورخواهدشد.

هابخش شناخته جامعه در فرهنگی ساختار گسترششودیمي در دانشجويان نقش و

 به توجه مبین میانهاضرورتفرهنگ، اين در است. دانشجويان سیاسی مشارکت ي

هاتنعواملیکهدرمشارکتسیاسیدانشجوياننقشداردوموجببرانگیختنآنشناخ

،بسیارمهماست.يکیازابزارهاينويندرتحريکافرادبهمشارکتاستفادهازشودیم

استکهدرآنافرادبتوانندازنظراتيکديگرآگاه0هاياجتماعینوينبرپايهوبرسانه

ن اساساستفادهازرسانهشدهونظراتخويشرا هاياجتماعییزبهديگرانانتقالدهند.

 و عاطفی درگیري مشارکت برايشناختروانبراي آشنايان و دوستان دعوتديگر ی،

يهاشاخصمشارکتومهارتالزمبراياستفادهازآناستکهاينعواملتحتعنوان

بريکیهاشاخصتأثیرگذارياين.لذاالزماستتانحوهشوندیممعرفیاميومدلسی

یقرارگیرد.موردبررسدرمشارکتسیاسیکشورمؤثريهاگروهاز

شکاف براين پیآناستتااساسبرايپاسخبه در پژوهشحاضر هايموجود،

پیش دانشگاهزمینهنقش دانشجويان سیاسی مشارکت مشارکتهاي در را اردبیل هاي

قراردادهومیزاناهمیتهريکازاينعواملراموردتحلیلیموردبررسآنالينوآفالين

 قراردهد.

 نظری و مروری بر مطالعات گذشته مبانی

بوک،اينستاگرامو...بهابزارينوينياجتماعیمانندتويیتر،فیسهارسانهياخیرهاسالدر

دهدراداجازهمیهاياجتماعیبهافاند.رسانهدهیارتباطاتسیاسیتبديلشدهبرايشکل

هاياجتماعینقشانکارناپذيريدرهايیازروابطرابايکديگرايجادکنند.رسانهتاشبکه
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بهگفتهمککومبزشکل تصويريکهمردمدرذهنخوداز8دهیافکارعمومیدارند.

همکاران،عقیلیو)استهاياجتماعیيمنبعثازرسانهاعمدهطوربهدنیايبیروندارند

هايسنتیآناستکهعالوههاياجتماعینسبتبهرسانه.مزيتعمدهرسانه(8300:811

نیزبرقرارکردهکهازاينبرشکل دهیارتباطات،تسهیلتعامالتبینشبکهارتباطاترا

 Steinfield et)بگذارندتواننداطالعاتبیشتريرابايکديگربهاشتراکطريقکاربرانمی

al., 2009: 245)يباورهاونگرشافرادجامعهنسبتبهریگشکلهايگوناگونی.نظريه

بررسیکردهژهيوبهمسائلگوناگونو نظريهمسائلسیاسیرا يکیاز هايمرتبطبااند.

مدلاراده نظريه مشهورترينمشارکتسیاسیافراد اينمدليکیاز گرايیمدنیاست.

مدل زمینه در اسیرفتارسها همکاران و وربا توسط مدل اين است. افراد (8005)ی

انگیزهشدهمطرح برايداشتنمشارکتسیاسیدروهدفاصلیآنپاسخبه هايافراد

.(Strömblad & Bengtsson, 2017: 4)استجامعه

شودداليلاصلیکهمانعازمشارکتسیاسیافرادمیکندیمبیان0امويمدلسی

هااست.درادامهورباوازآن«5عدمدرخواست»و«4عدمتمايل»،«3عدمتوانايی»درواقع

 (8005)همکاران مدل اين هامحرکدر که برايتواندیميی افراد انگیزش موجب

شامل)«6منابعفردي»راسهبعدهاآنمشارکتسیاسیدرجامعهشودرامشخصکردهو

مهارتافراد و زمان (پول، 0کتعاطفیمشار»، »( درگیري افرادشناختروانشامل و(ی

1فراخواندن» کهاينکنندیميگذارنام(شاملدرخواستازافرادبرايمشارکت)افراد«

تعیینمی  :Flanagan, et al., 2017)ندينماابعادمیزانسطوحمشارکتسیاسیافرادرا

190).

محققانتالش مدلسیاندکردهبسیارياز از استفاده با مشارکتاميوتا نحوه ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. McCombs 

2. CVM 

3. Because They Cannot 

4. Because They Do Not Want to 

5. Because Nobody Asked 

6. Individual Resources 

7. Psychological Engagement 

8. Recruitment 
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 توضیحدهند. کهمیزاناهمیتکنندیممحققانبیاننیبنيدراسیاسیافراددرجامعهرا

 برايمثال،گانهسهابعاد آنالينمتفاوتاست. بحثمشارکتسیاسیآفالينو مدلدر

سیاسیآنالينوآفالينهايخوددرزمینهمقايسهمشارکتدربررسی(0220)کريوگر

ازبینابعادصورتبهکنددرمشارکتسیاسیاعالممی ،اميومدلسیگانهسهآفالين،

هايمنابعفرديبیشترينتأثیررادرجذبمشارکتسیاسیآفالينداردودربینشاخص

کهکندمشارکتسیاسیافرادياينبعدبردوشاخصپولوزمانتأکیدداشتهوبیانمی

 محدود شاخصهستند، دو اين فاقد و(Krueger, 2002: 479)است اونی ادامه در .

هايجديد،آمدنرسانهبهوجودکنندباپیشرفتتکنولوژيواظهارمی(0280)همکاران

برايمشارکتسیاسیتغییر برانگیختنافراد نحوه واز(Oni et al., 2017: 319)کرده

توانندنقشدوبعدفراخواندنافرادبهمشارکتومنابعفرديمیامويمیانابعادمدلسی

گسترشرسانهمؤثرتر همچنینبا باشند. هاياجتماعیيدرمشارکتسیاسیافرادداشته

هايدرونیبعدمنابعفردينیزتفاوتيافتهوشاخصمهارتافرادمیزاناهمیتشاخص

.(Junco, 2012; Lenhart et al., 2010)ابديبیشازپولوزماناهمیتمی

 همکاران و می(8005)وربا بیان بهنیز توجه و تکنولوژي پیشرفت با که کنند

 زمان و شاخصپول دو جامعه، در مردم آنالين وترتیاهمکممشارکتسیاسی شده

مینیبنيدرا اثربخشیمشارکتسیاسیشاخصمهارتبیشازسايراجزا به تواندمنجر

 معنی(Beaumont, 2011: 218)شود به افراد مهارت آفالين، سیاسی مشارکت در .

اينشاخصدرکهیهنگامباشد،اماتوانايینوشتن،برقراريارتباطاتکالمیوفنبیانمی

هايیشود،شکلجديديبهخودگرفتهومهارتعرصهمشارکتسیاسیآنالينمطرحمی

 :Feezell et al., 2016)ابدياينترنتاهمیتمیهمانندمهارتمروراينترنتوجستجودر

104; Anduiza et al., 2010: 363)مهارت همچنین رسانه. از استفاده در افراد هاي

 تأثیراجتماعی، شاخصزمان بر زيادي .(Strömblad & Bengtsson, 2017:7)دارد

جويینمودهومشارکتصرفهدهددرزمانهاياينترنتی،بهافراداجازهمیداشتنمهارت

دهدخودمشارکتسیاسیراافزايشمینوبهبهکندکهاينترمیسیاسیآنالينراجذاب
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(Kollmann & Kayser, 2010:54).

کنندکهدربارهبعدفراخواندنافرادبهمشارکتبیانمی(0283)لويسوهمکاران

هاياجتماعیداردرصفحاتشبکهاينبعداشارهبهدرخواستازافرادبرايعضويتد

هاياجتماعیکهفردتواندازشبکهکند.ايندرخواستمیکهدرزمینهسیاسیفعالیتمی

هاياجتماعیعضوآناستبهوجوددرمحلکار،خانواده،دوستان،بستگانوسايرشبکه

.(Lewis et al., 2013: 332)ديآ

سی مدل بعد عاطفیويسومین مشارکت همکارانام و وربا گفته به که است

شاملعالقهبهمسائلسیاسی،احساساثربخشیسیاسی،داشتناطالعاتسیاسیو(8005)

(0280).اونیوهمکاران(Kim & Khang, 2014: 116)استطرفداريازاحزابخاص

يابدکهدارايکاربر،افرادديگريرادرمحیطوبمیکهیهنگامکنندبیانمیبارهنيدرا

نگرانی مسائلمنافع، مشارکتدر براي وي انگیزه هستند، مشابه اعتقاداتسیاسی و ها

.ممکناست(Oni et al., 2017: 319)ابديافزايشمیهاآنسیاسیوتبادلاطالعاتبا

عدماطالعازاهمیتمشارکتلیلبهدافرادوقتزياديرادراينترنتصرفکنندولی

يودلبستگیبهاينامورمايلبهمشارکتسیاسینباشند؛اماازمندعالقهوياعدمسیاسی

تواندهايگفتگويآنالينوتقويتعاملعاطفیمشارکتسیاسیمیطريقايجادمحیط

.(Strömblad & Bengtsson, 2017:4)ابدافزايشي

 يکراهارتباطیقدرتمندبرايافزايشعنوانبهياجتماعیهارسانهبنابراينامروزه

ياجتماعیآناستهارسانه.ويژگیاصلیاندشدهمشارکتسیاسیومدنیافرادشناخته

تمايلجوصرفهکهافرادبهدلیلسهولتاستفاده، يیدرزمانودرگیريعاطفیاحتماالً

اينر در مشارکتنشانخواهندداد. اسکوريکوهمکارانبیشتريبه سه(0286)ابطه

آوريجستجو،جمع)8اند:کاربرداطالعاتیهاياجتماعیبرشمردهکاربردمهمبرايرسانه

وافکارخودبیاننظراتوايده)0،کاربرداحساسی(گذارياطالعاتوبهاشتراک و(ها

.(Skoric et al., 2016: 21)(ايجاد،حفظوتحکیمارتباطباديگران)3کاربردارتباطی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Informational use 

2. Expressive use 

3. Relational use 
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Bennett and Segerberg (2012) فوايدBennett et al., (2014)و درباره نیز

می اجتماعیبیان رسانهرسانه در افراد که بهکنند تا دارند اينفرصترا هاياجتماعی

یازافرادراجذبکردهوتوجهقابلسرعتوبدوننیازبهسازمانرسمیخاصی،گروه

هاورويدادهامنتشرکنند.همچنینمکانیسمتعاملموردنظرخودرادربارهفعالیتاطالعات

قادرمیدررسانه هاياجتماعیافرادرا جمعیدرمباحثشرکتکردهوطوربهسازدتا

بحثصورتبه و اشتراکبگذارند به خودشان میان را گفتگوها وپويا بازخوانی را ها

همکاتفسیر و عقیلی کنند. بارهنيدرا(8300)ران رسانهکنندیمبیان اجتماعیکه هاي

هامانندفراهمآوردنفضايچندصدايی،رسمیتبرخورداربودنازبرخیويژگیواسطهبه

هايرسمی،تريبونيافتنافرادگوناگون،امکانشنیدهشدنوديدهترنسبتبهرسانهپايین

هايسنتیخواهندجايگزينرسانهجيتدربههاتروماهیتتعاملیآنهايفراوانشدننگاه

.(8300:021ن،عقیلیوهمکارا)شد

اينتکنولوژي اجتماعی، رسانه از استفاده توانايیبیشترجوانانبه بهدلیلتمايلو

.(Sloam, 2014: 679)دينماهابیشترتسهیلتواندفرايندمشارکتسیاسیرابرايآنمی

فعالیت سهولتدر موضوع امکاناتموجود، بحثعلیرغم آنالين باهاي را زيادي هاي

اين«8نمايیکنشگر»همراهداشتهومنجربهپیدايشمفاهیمیهمچونخودبه شدهاست.

فعالیتدرواقعمفهوم تواندهايآنالينمیبهمعنیشکوترديددربارهآناستکهآيا

درمنجربهبهبودکیفیتوکارايیمشارکتسیاسیشودوآيارسانه هاياجتماعیواقعاً

.کیتینگوملیس(Christensen, 2012: 3)موفقبودهاست؟يکپارچگیواتحادجوانان

میبارهنيدرا(0280) استدالل که جوانانی تنها که ازمندعالقهکنند سیاستهستند به

؛همچنینرسانهاجتماعیفقطکنندیمهاياجتماعیبرايمشارکتسیاسیاستفادهرسانه

ياطالعاتراآورجمعبستررابرايمشارکتسیاسیافرادفراهمکردهوشیوهمشارکتو

 کندیمتسهیل لزوماً فعالیتهاآنو در شرکت به تشويق نمیرا سیاسی دينماهاي

(Keating & Melis, 2017: 889).

اصلی نقشرسانهشايد درباره مشارکتسیاسیاينهاياجتتريندغدغه ماعیدر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Slacktivists 
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 آفالين مشارکتسیاسی به منجر آنالين مشارکتسیاسی آيا نه؟شودیماستکه يا

می اجتماعی رسانه استکه داده نشان زمینه اين در موجود مشارکتشواهد بر تواند

 باشد. تأثیرگذار آفالين عدالتمثالعنوانبهسیاسی جنبش با مرتبط خواهیپژوهش

بوکتوانستندبهيکپارچگیدراعتراضاتنشاندادکهمعترضانازطريقفیسگواتماال

درپژوهشخودنشانChan et al., (2017).همچنین(Harlow, 2012: 228)ابنددستي

 سیاسی مقاصد براي اجتماعی رسانه از استفاده که اطالعات)دادند و اخبار اشتراک

بینیکنندهرابطهغیرمستقیمبامشارکتسیاسیآفالينداردوپیش(سیاسی،بحثسیاسی

 از نظرسنجی است. جوانان آفالين مشارکت براي درکنندگانشرکتمهمی جوان

اعتراضاتمیدانالتحريرمصرنیزنشاندادکهرسانهاجتماعیيکیازمنابعاصلیدستیابی

 اعتراضات مورد در اطالعات به همچنین(Tufekci & Wilson, 2012: 364)بود .

ياجتماعیدرهارسانهمثبتتأثیرنیزدرپژوهشخودبر(8305)عبداللهینژادوهمکاران

 داشتند. تأکید ايران میکهیدرحالانتخابات نشان تحقیقات از مشارکتبسیاري دهد

تعداديازمطالعاتن ارتباطاست، مشارکتسیاسیآفاليندر یزنشانسیاسیآنالينبا

 ,Chu & Yeo)شوددهندکهاقداماتآنالينلزوماًباعثمشارکتسیاسیآفاليننمیمی

2018) .Papacharissi (2016)رسانه استکه معتقد ونیز ايجاد هاياجتماعیفقطبه

مستقیمبرمشارکتسیاسیافرادتأثیرتواندکندونمیحفظروابطغیرمستقیمکمکمی

بوکبرانتخاباتفیستأثیربابررسی(8305)نینرضايیوپورعسکريداشتهباشد.همچ

 که دريافتند ايران جمهوري فیستأثیررياست اجتماعی بهبوکمیشبکه منجر تواند

منجربهتغییرنظروتغییررفتارانتخاباتی لزوماً افزايشاطالعاتوانگیزهسیاسیشوداما

برايناساسباتوجهبهشودینم مبانینظريمدلپژوهشحاضربرگرفتهازمدلتحقیق.

شود:ارائهمی8شکلصورتبه(0284)8کیموخانگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kim & Khang 
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 (4430)مدل نظری تحقیق برگرفته از کیم و خانگ  .3شکل 

 های پژوهش فرضیه

شوند:هايزيرمطرحمیبهالگوينظريپژوهشفرضیهباتوجه

بینمنابعفرديومشارکتسیاسیآنالينارتباطوجوددارد. .8

بینمنابعفرديومشارکتسیاسیآفالينارتباطوجوددارد. .0

ومشارکتسیاسیآنالينارتباطوجوددارد.عاطفیبینمشارکت .3

ارتباطوجوددارد.ومشارکتسیاسیآفالينعاطفیبینمشارکت .4

ومشارکتسیاسیآنالينارتباطوجوددارد.فراخواندنبین .5

ومشارکتسیاسیآفالينارتباطوجوددارد.فراخواندنبین .6

بینمشارکتسیاسیآنالينومشارکتسیاسیآفالينارتباطوجوددارد. .0

 روش پژوهش

 بوده، همبستگی نوع از توصیفی، حاضر، شراازنظرپژوهش بررسیکنترل يک يط،

 ازنظرپیمايشی، يکبررسیکاربرديو ازنوعبررسیمقطعیازنظرهدف، معیارزمان،

88522بهتعداد)دانشجوياندانشگاهدولتیمحققاردبیلیاست.جامعهآمارياينپژوهش

 منابع فردی

 عاطفیمشارکت 

 فراخواندن

 آنالین مشارکت سیاسی

 مشارکت سیاسی آفالین
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(نفر دانشگاه )یواحداردبیلاسالمآزادو تعداد سال(نفر81222به که8304در بوده

آمد.دراينپژوهشجهتدستیابیبهدستبهنفر00522هاتعدادکلدانشجوياندانشگاه

شدکهحجمنمونه استفاده ازفرمولکوکرانجامعهمحدود نفرتعیین060حجمنمونه

 عددپرسشنامه052تعدادیدردسترسانجامشدکهاحتمالریغيباروشریگنمونهشد.

برايجمعق داشتند. استفادهآوريدادهابلیتتحلیلوبررسیرا استاندارد ازپرسشنامه ها

نشاندادهشدهاست.8جدولهادرشدکهمشخصاتهريکازپرسشنامه

 شده استفادههای  مشخصات هریک از پرسشنامه .3 جدول

 منبع تعداد گویه متغیر ردیف

(0220)8اولندوهیولی 3 منابعفردي 1

 (8005)0ورباوهمکاران 0 مشارکتعاطفی 2

 (0284)3کیموخانگ 4 فراخواندن 3

(0280)4دِزانیگاوهمکاران 6 مشارکتسیاسیآنالين 4

 (8316)سیدامامی 83 مشارکتسیاسیآفالين 5

سنجشروايیپرسشنامهازروايیمحتوااستفادهگرديدکهبرايتأمینآنازشیوهمنظوربه

يايشاندرهاشنهادیپتوافقداوراناستفادهشدومحققضمنمشورتبااساتیدمجرباز

ها،جهترفعايرادهايمربوطبهتعاريفاصلیپژوهشوسؤاالتمربوطبهسنجشآن

مندگرديد.برايسنجشپايايیوبررسیهمبستگیدرونیپرسشنامهواستانداردبودنبهره

سازه توجههايتحقیقنیزازروشآلفايکرونباخاستفادهشد. مقدارآلفايکهنيابهبا

پرسشنامهازپايايیبرخورداراستو،لذاشد200برايمتغیرهايتحقیقبیشترازکرونباخ

 مورد آن ديیتأاعتبار براي همچنین گرفت. نرمهادادهلیوتحلهيتجزقرار افزارهاياز

يتحقیقرهایمتغمیزانآلفايکرونباخ0جدولاستفادهشد.681واموس502اساسیپاس
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دهد:رانشانمی

 ی تحقیقرهایمتغمیزان آلفای کرونباخ  .4جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤال متغیر

 10/2 3 منابعفردي

 05/2 0 مشارکتعاطفی

 04/2 4 فراخواندن

 00/2 6 مشارکتسیاسیآنالين

 15/2 83 مشارکتسیاسیآفالين

 ها یافته

منظوربهپژوهش: توصیفیهای  یافته نمونه ماهیت بهتر ازموردمطالعهشناخت قبل ،

دادهلیوتحلهيتجز اين است الزم دادهآماري، به مربوط نتايج شوند. توصیف هايها

آوردهشدهاست.3جدولجمعیتشناختیدر

 های دموگرافیک اعضای نمونه ویژگی. 1 جدول

 درصد تعداد دامنه متغیر درصد تعداد دامنه متغیر

جنسیت

0433004زن

وضعیتتأهل

4285305مجرد

3424503متأهل4006506مرد

0800بدونپاسخ850بدونپاسخ

سن

068208سال02زير

تحصیالت

0143000کاردانی

4855503کارشناسی4235300سال02-05

43500ارشدیکارشناس8530204سال06-32

5200دکتري621سال38-35

30403سال36باالي
3204بدونپاسخ

06305بدونپاسخ

سال05تا02سنیبینازنظردهدکهبیشتراعضاينمونهمردوهايپژوهشنشانمیيافته

مجرد همچنینبررسیوضعیتتأهلاعضاينمونهنشاندادکهبیشتراعضا قرارداشتند.
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بودهودرمقطعکارشناسیمشغولبهتحصیلهستند.همچنینتوصیفنوعشبکهاجتماعی

ازاعضاينمونهبرايکسبدرصد0/60دهدکهاعضاينمونهنیزنشانمیمورداستفاده

کنندوکمتريناستفادهباحثسیاسیازتلگراماستفادهمیاطالعاتسیاسیوشرکتدرم

نشاندادهشدهاست.4جدولبهويچتاختصاصدارد.ايناطالعاتدردرصد3/8با

 استفاده از نوع شبکه برحسبتوزیع فراوانی  .0 جدول

 درصد نوع شبکه

 0/60 تلگرام

 6/8 واتساپ

 5/80 الين

 6/8 وايبر

 8/5 اينستاگرام

 6/8 تانگو

 3/8 ويچت

 2/822 کل

دهد.میانگینمیزانمیانگیننشانمیازنظرنیزآمارتوصیفیمتغیرهايپژوهشرا5جدول
موردبررسمتغیرهاي 8یعددياز میرا5تا بر در عدد کمتريننزديکیبه8گیردکه

 عدد می5شاخصو نشان شاخصرا با نمونه اعضاي همسويی اينبیشترين در دهد.
میانگینعاطفیهايصورتگرفتهنشاندادکهمتغیرمشارکتخصوصنتايجبررسی با

بیشترازطريقبیشترينمیانگینرادربینمتغیرهادارد؛بدينمعنیکهاعضاينمونه3030

درمسائلسیاسیکشورمشارکتدارند.عاطفی

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش .5 جدول
 واریانس انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد مشاهدات متغیرها

 00/2 11/2 10/8 4 8 052 منابع فردی

 10/2 04/2 30/3 5 0 052 مشارکت عاطفی

 63/2 00/2 06/8 5 8 052 فراخواندن

 50/8 05/8 28/3 5 8 052 مشارکت سیاسی آنالین

 314/2 60/2 28/0 4 8 052 مشارکت سیاسی آفالین
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8اموياجزايمدلسیدهندهلیتشکهايسازه6جدول میانگیننشاناساسبررا میزان

توجهبهجدولمی با 6دهد. میانگین، اجتماعیبا 0031سازهزمانصرفشدهدرشبکه

عاطفیبرايمتغیرمشارکت4020برايمتغیرمنابعفردي،سازهاثربخشیسیاسیبامیانگین

 گردهمايیوتحصنسیاسیبرايمتغیر درخواستشرکتدر دارايفراخواندنوسازه

 بیشترينمیانگینبودند.

 CVM مدلاجزای  دهنده لیتشکهای  سازه .6 جدول

 واریانس میانگین مؤلفه یا سؤال متغیر
انحراف 

 معیار

 منابع فردی

 60/2 30/2 34/0 میزاندرآمدماهیانهخانوار

 00/2 05/2 31/0 زمانصرفشدهدرشبکهاجتماعی

 02/8 45/8 00/0 اجتماعی اندازهشبکه

مشارکت 

 عاطفی

 10/2 60/2 00/0 عالقهسیاسی

 05/2 08/2 20/4 سیاسیاثربخشی

 08/2 13/2 23/0 داشتناطالعاتسیاسی

 18/2 66/2 03/8 معتقدبهاثرگذاريوتعیینوتغییرامورسیاسیکشور

 83/8 00/8 03/3 تفکردرامورسیاسی

 53/8 35/0 61/0 اعتمادبهدولتومجلس

 56/8 43/0 12/0 مدارانواحزابسیاسیاعتمادبهسیاست

 56/8 43/0 13/0 هاينظارتیوقضايیاعتمادبهسیستم

 60/8 00/0 00/3 هايامنیتیاعتمادسیاسیبهارگان

 فراخواندن

 11/2 014/2 50/8 درخواستمشارکتوفراخواندندرمسائلسیاسی

هايدرخواستمشارکتوهمکاريدرفعالیت

 انتخاباتیوشرکتدرجلساتاحزاب
22/0 446/8 02/8 

درخواستارتباطوهمکاريبامقامرسمیمنتخب

 سیاسی
28/0 410/8 41/8 

 35/8 101/8 03/0 درخواستشرکتدرگردهمايیوتحصنسیاسی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. CVM 
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آزمونکولوموگروفجهتانجامآزمونفرضیههای استنباطی پژوهش: یافته ابتدا -8ها

همان0اسمیرنوف شود. بررسی وابسته متغیر بودن نرمال تا شد انجام در گونه 0جدول

می سطحمعنیمشاهده که داد نشان نتايجاينآزمون برايمتغیرهايشود، داريآزمون

 از بیشتر یم25/2تحقیق نرمالجهیدرنتباشد. توزيع داراي نمونه در تحقیق متغیرهاي

پسمی روشهستند. از پارتوان معادالتساختاريجهتتحلیلهاي تحلیل امتريکو

 فرضیاتتحقیقاستفادهنمود.

 *اسمیرنوف-نتایج آزمون کولوموگروف .7جدول 

 یدار یمعنسطح  آماره آزمون متغیرهای تحقیق

 20640 20048 منابعفردي

 20062 820220 فراخواندن

 20805 820800 مشارکتعاطفی

 20608 20004 مشارکتسیاسیآنالين

 20208 820040 مشارکتسیاسیآفالين

باشدیم2025سطحخطا*

يابیمعادالتساختارياستفادهشدههايپژوهشازآزمونمدلبرايانجامبررسیفرضیه

مدل خانوادهاست. از نیرومند بسیار چندمتغیره تکنیکتحلیل معادالتساختاري، يابی

می را امکان اين پژوهشگر به چندمتغیريخطیاستکه مجموعهرگرسیون ايازدهد

 را رگرسیون اگونهبهمعادالت زمانهمي دهد. قرار آزمون متغیرهايکهیهنگاممورد

زمانهمصورتبههرکدامازمتغیرهابرروييکديگرتأثیرتحقیقزيادبودهبرايبررسی

شود.نتايجومدلعمومیاينپژوهشباتوجهازمدليابیمعادالتساختارياستفادهمی

برروييکديگرتأثیربه درنرمسازادهیپپساززمانهمرتصوبهمتغیرها افزاريواجرا

 آمدهاست:1خالصهدرجدولطوربه81اموس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kolmogorov 

2. Smirnov 
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 برازش مدل مفهومی تحقیق .8جدول 

NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA X مدل
2
/Df 

 00810 20210 20080 20144 20008 20106 20082 تخمینمدل

  0<208  8  8  8 8 ≥200 قبولقابلمیزان

منبع
8بنتلروبانت

(8012) 

0هووبنتلر

(8000)

هووبنتلر

(8000)

هووبنتلر

(8000)

هووبنتلر

(8000)
(8300)قاسمی

ويتونو

3همکاران

(8000)

 قبولقابل قبولقابل قبولقابل قبولقابل قبولقابل قبولقابل قبولقابلنتیجه

مجذورکهشاخصالزماستذکرشود1يبرازشدرجدولهاشاخصدرتوضیحمقادير

ترباشدوهرچهازصفربزرگديآیحسابمشاخصبرازندگیمطلقمدلبه4کاينسبی

يک5باشدمقدارمجذورکاي022تا05برازندگیمدلکمتراست.وقتیحجمنمونهبرابر

تقريباًهمیشه تر،مجذورکايگبزر N بايهااندازهمعقـولبرازندگیاست؛امابرايمدل

تقريباًهمیشـهمدل کهآمارهمجذورکايشودیواينموجبمازنظرآماريمعناداراسـت

ردکند را مجـذورکـاينسبتبه. بسیاريازازآنجاکه بسیارحساساست، نمونه اندازه

نس کاي مجذور يعنـی آن، آزادي درجـه بـه نسبت را کاي مجذور  بیپژوهشگران

.رساندی.نسبتاينشاخصاثراندازهنمونهرابرمدلمجذورکايبهحداقلمسنجندیم

باشـد،برازنـدگی5تا0باشدبرازندگیعالیوچنانچهبین0چنانچهاينشاخصکمتراز

بزرگ غیرقابل5ترازخـوبوچنـانچـه برازندگیضعیفو نشانباشد، قبولالگورا

دهدیم شاخصديگر چهار نسبیاندعبارت. برازش شاخص برازندگی6از: شاخص ،

شاخصتوکر0فزاينده ا0وشاخصبرازندگیتطبیقی1لوئیس-، ينچهارشاخصبینکه

کارايیمدلبیشترخواهدترکيصفرويکقراردارندوهرچهبهعدديکنزد باشند،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bentler & Bonett 

2. Hu & Bentler 

3. Wheaton et al. 

4.       
5. X2 

6. RFI 

7. IFI 

8. TLI 

9. CFI 
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ترازکههرچهکوچکاست8ردرريشهمیانگینمجذوراتخطايبرآوبود.شاخصديگ

تربزرگنیزبايدمقداري0.شاخصنرمشدهبرازندگیباشد،مدلکاراترخواهدبود8/2

بنابراينباتوجهبهاطالعاتجدول؛باشدراداراباشدتامدلکارايیباالتريداشته200از

 ت.دريافتکهمدلازبرازشبسیارخوبیبرخورداراستوانیباالم

 0شکل میدهندهنشاننیز حالتاستاندارد در تحقیق حالتمدل از منظور باشد.

 اينحالتمیزانخطاهاياستانداردشدهاستاندارد، ضرايبمسیررگرسیونیاستکهدر

هابراساسمقیاساستانداردخواهدشد.میزانضرايبمسیردرحالتمتغیرحذفوداده

ضرايبمسیرمتغیرهادرانحرافازمعیارمتغیرهاخواهدبود.همچنینبراساساستاندارد

نشاندادهشدهاست:0جدولدر25/2حالتاستانداردوسطحخطاي


 مدل ساختاری در حالت استاندارد .4شکل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. RMSEA 

2. NFI 

 منابع فردی

 عاطفیمشارکت 

 فراخواندن

 آنالین مشارکت سیاسی

 مشارکت سیاسی آفالین

291.0 

29121 

2932. 

29110 

29010 

29321 

290.3 
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 ضرایب مسیر در حالت استاندارد .9جدول 

متغیر 

 نیب شیپ
 متغیر مالک

ضرایب 

 مسیر

سطح 

 داری معنی
 نتیجه

Kim & 

Khang 

(2014) 

Oni et 

al., 

(2017) 

نژاد و  عبداللهی

 (1335)همکاران 

 منابعفردي
مشارکت

 آنالينسیاسی
غیرمعنادار2084 ديیتأ 222 20800

 منابعفردي
مشارکت

 آفالينسیاسی
 2028 ديیتأ 20223 20825

مشارکت

 عاطفی

مشارکت

 آنالينسیاسی
20012080 ديیتأ 222 2.320

مشارکت

 عاطفی

مشارکت

 آفالينسیاسی
 208020503 ديیتأ 20228 2.880

 فراخواندن
مشارکت

 آنالينسیاسی
20022080 ديیتأ 222 2.328

 فراخواندن
مشارکت

 آفالينسیاسی
 2030 ديیتأ 222 2.080

مشارکت

 آنالينسیاسی

مشارکت

 آفالينسیاسی
 20302048 ديیتأ 222 2.003

 به توجه توانیمهمهفرضیاتديیتأهمچنینبا غیرمستقیمو کلتأثیرمیزاناثرمستقیم،

نشاندادهشدهاست:82متغیرهارامحاسبهنمود.نتايجاينمحاسباتدرجدول

 تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها .34جدول 

 فراخواندن متغیر تأثیرنوع 
مشارکت 

 عاطفی

منابع 

 فردی

مشارکت 

 سیاسی آنالین

مستقیمتأثیر
 20222 20800 20320 20328مشارکتسیاسیآنالين

 20003 20825 20880 20080 مشارکتسیاسیآفالين

غیرمستقیمتأثیر
 20222 20222 20222 20222 مشارکتسیاسیآنالين

 20222 20251 20208 20202 مشارکتسیاسیآفالين

کلتأثیر
 20222 20800 20320 20328 مشارکتسیاسیآنالين

 20003 20863 20023 20320 مشارکتسیاسیآفالين
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وتحلیلاثرهايمستقیموغیرمستقیموکلمتغیرهادرمدلساختاري82باتوجهبهجدول

نتیجهگرفتکهبیشتريناثرکلبررويمشارکتسیاسیآفالينمربوطبهمتغیرتوانیم

توانستهاثردرمجموع200میرمستقیغواثر20080فراخواندناست.اينمتغیربااثرمستقیم

میزان مشارکت20320کلبه همچنیندرباره بررويمشارکتسیاسیآفالينبگذارد.

راداشت.تأثیربیشترين20320سیاسیآناليننیزمتغیرمشارکتعاطفیبااثرکل

 گیری بحث و نتیجه

هايتوسعهاجتماعیوسیاسیيکیازانواعمشارکت،ازمؤلفهعنوانبهمشارکتسیاسی

می محسوب کشورها مشارکتدر به مشتاق يککشور در افراد که هرچقدر و شود

بود. خواهد مقتدرتر آن بر سیاسیحاکم نظام و بیشتر کشور قدرتآن سیاسیباشند،

هاياردبیلدانشگاههدفازاينپژوهشبررسیرسانهاجتماعیدرمشارکتدانشجويان

در گرديد. ارائه پژوهشهفتفرضیه پیشینه مبانینظريو به توجه برايناساسبا بود.

تحلیل نتايج با رابطه يافتهآمدهدستبههاي پیش، که داد نشان انگیزشزمینهها هاي

وهاياردبیلشاملمنابعفردي،فراخواندنومشارکتعاطفیبرهرددانشجوياندانشگاه

مشارکت متغیر میان اين در که بود؛ تأثیرگذار آفالين و مشارکتسیاسیآنالين جنبه

رابرمشارکتسیاسیآناليندانشجوياناستانتأثیربیشترين20320عاطفیباضريبمسیر

 ,.Gil de Zúñiga et al)هايتحقیقاردبیلداشتهاست.دراينرابطههمسوبانتايج،يافته

آنالينعاملصورتبهتأثیرگذاربرمشارکتافرادعواملدهدکهيکیازمینشان(2012

شاخص و بوده عاطفی مشارکت مانند میمندعالقههايی سیاست به میزاني بر تواند

باشد. اثرگذار می(Crowell, 2017)مشارکت بیان ونیز مشارکت درخواست کند

خواهد بسزايی تأثیر آنالين سیاسی مشارکت بر سیاسی مسائل در افراد از همکاري

کنندکهداشتناطالعاتنیزبیانمی(Claassen and Highton, 2009)گذاشت.همچنین

هايتواندمحرکمشارکتدربحثيکیازاجزايمشارکتعاطفیمیعنوانبهسیاسی

بحث چنین لذتشرکتدر و باشد سیاسیآنالين مشتاق افراد براي دوچندانهايیرا

 يبهسیاست،مندعالقهکندکهاطالعاتسیاسیونیزبیانمی(Claassen, 2011)نمايد.
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دهد.باقرارمیتأثیرهايسیاسیآنالينتحتقصدرفتارافرادرابرايشرکتدرفعالیت

بودنبهمسائلجاريمندعالقهبايدگفتکهگرايشسیاسیوآمدهتدسبهتوجهبهنتايج

کشورومعتقدبودنبهاثرگذاريواثربخشیسیاسیهمچنیناعتمادسیاسیازعواملمؤثر

هايشودکههرچقدراينعواملدردانشجوياندانشگاهبرمشارکتعاطفیمحسوبمی

افزايشمشارکتسیاسیرا باشد بیشتر بااردبیل دانشجويان زيرا داشت؛ پیخواهد در

هاياجتماعیعقايدونظراتسیاسیخودرابهاشتراکگذاشتهونظراتاستفادهازشبکه

کنند.درصورتعدماعتمادسیاسی،احساسبیگانگیسیاسیدرسايرينرانیزمطالعهمی

 وجودفرد میمیبه ايناحساسمنجر به و اثريآيد او عمل که سیاسیشود برصحنه

گذارد.جامعهنداردوتأثیريبرتعیینمسیروقايعسیاسینمی

درتأثیربیشترين20320نتايجهمچنیننشاندادمتغیرفراخواندنباضريبمسیر را

نتايجتحقیقاتمختلفنشانمی است. دهدکهمشارکتسیاسیآفاليندانشجوياندارا

 Ha et)مثالعنوانبهيبرمشارکتسیاسیافرادداشتهباشد.مؤثرتواندنقشفراخواندنمی

al., 2013) می(Quintelier & Theocharis, 2013)و مدتبیان به که افرادي کنند

شبکهطوالن دنیايیدر در که بیشتريدارد احتمال فعالیتسیاسیدارند هاياجتماعی

نیزبیان(8303)اردکانیوقضوي ديواقعیمشارکتسیاسیداشتهباشند.نتايجتحقیقعاب

انواعکنشمی هايفرديوگروهیاستکهدردارندکهمشارکتسیاسیدربردارنده

تصمیم فرايند بر اثرنهادن و تأثیرگذارتعیینسرنوشتجامعه عمومی امور گیريدرباره

است.

هايگفتدرخواستمشارکتوهمکاريازدانشجوياندانشگاه دراينرابطهبايد

 Kim)اردبیلدرمسائلسیاسیبرمشارکتسیاسیآفالينتأثیربسزايیخواهدگذاشت.

& Khang, 2014)هايتنهابهدرخواست(درخواستبرايمشارکت)معتقدندفراخواندن

ستکهبرايدرخواستمستقیمممکناوجودنيباا.گرددیبرممستقیمدرمجموعهآفالين

ياجتماعیقابلکاربردباشد.هاطیمحدربافت

هاياجتماعیرابرمشارکتسیاسیدانشجوياناستفادهازرسانهتأثیرنتايجهمچنین
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نشاندادندکه،(,.Loader et al 2014)(20003)دادقرارديیتأهاياردبیلمورددانشگاه

 ,.Halpern et al)تواندمشارکتسیاسیافرادراتقويتنمايد.استفادهازفضايمجازيمی

هابرمشارکتبوکوتويیترتأثیرگذاريآننیزبابررسیدوشبکهاجتماعیفیس)2017

 همچنینساروخانیوديگرانديیتأسیاسیافرادرا نشاندادندکهرابطه(8310)نمودند.

 Hoffman)موردتأيیدقرارگرفتهاست.30/2بینفضايمجازيوکنشاجتماعیبرابربا

et al., 2013)مشارکتسیاسیآنالينو نگرشینسبتبه چه مردم بررسیکردندکه

یتیهايفعالحوزهعنوانبهآفاليندارندودريافتندکهافرادبهرفتارهايآنالينوآفالين

راهیبرايکنترلدولتدرعنوانبههايسیاسیآنالينخودرانگرندوفعالیتجداگانهمی

بررسیانتقالبحث(Bae et al., 2013)گیرند.نظرمی آنالينرا هايسیاسیآفالينبه

هايسیاسیهستندبیشتراحتمالداردکهبهفعالیتمندعالقهکردهودريافتندکهافراديکه

بهسمتکانالبحث براينآنهايخودرا عالوه دريافتندهايآنالينگسترشدهند. ها

سايت تکنولوژي نیازهاي میکه باعث آنالين درهاي کمتر مسن شهروندان که شود

فتندکهگفتگوهايدريا(Hyun and Kim, 2015)هايسیاسیآنالينشرکتکنند.بحث

بینیکنندهمشارکتسیاسیدرجهاناستورابطهسیاسیازطريقرسانهاجتماعیپیش

طرفه همکاراندو و مهديزاده دارد. آفالينوجود و مشارکتسیاسیآنالين بین اي

انتخاباترياست(8306) بر نقشتلگرام بررسی با وجمهورنیز بررسیکرده ايران ي

ت که دريافتند دلیل به دارداشبکهلگرام سرعتبااليیکه و دسترسبودن در يبودن،

تأثیرگذارباشد.رانيابرانتخاباتتواندیم

می اين تبیین در شبکه توانيافته طريق از اشخاص چنانچه اجتماعیگفت هاي

 باشند داشته بیشتري افزايشجهیدرنتمشارکتسیاسی نیز آفالين مشارکتسیاسی آن

هاياجتماعیآنالينبهابرازعقايدواطالعاتسیاسیافراددرشبکهکهيیازآنجايابد.می

باعثمیمی عامل اين پردازند، همکاري روحیه تا مشارکتسیاسیشدهتيتقوشود و

 دهند. نشان خود از مجکهيیازآنجابیشتري جامعه بر حاکم میهنجارهاي تواندازي

بحثشکل در مشارکتافراد لذا باشد، واقعی جامعه در افراد رفتار سیاسیدهنده هاي
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احزاب و سیاستمداران صفحات از بازديد حتی و اطالعات دانشو کسب و مجازي

عملنمايدعنوانبهتواندمی جامعه مشارکتسیاسیدر به ؛محرکدرسوقدادنافراد

مشارکتسیاسیآفالينافزوده میزان نمیزانمشارکتسیاسیآنالينبربنابراينباباالرفت

از آمدن پايین با بالعکس و گرددمی آنالين مشارکتسیاسی مشارکتسیاسی میزان

شود.می آفالينکاسته

 ها و محدودیت ها شنهادیپ

بینپیش از که داد نشان متغیرمؤثرهايزمینهنتايجتحقیق مشارکتسیاسیآنالين، بر

هايمشارکتعاطفیبیشازسايرمتغیرهابرمشارکتسیاسیآناليندانشجوياندانشگاه

ياثربخشیسیاسی،تفکرهاسازهاردبیلتأثیرگذاربود.همچنیندربینابعاداينشاخص،

باتوجهبهيامنیتیدارايبیشترينمیانگینبهاارگاندرامورسیاسیواعتمادبه ودند.لذا

شودکه:ايننتیجهپیشنهادمی

 ايجاد هادرخواستمشارکتدردربیندانشجويانازآنزهیانگمسئولینامربا

يسیاسینمايندتادرسايهاينامربااحساسهويتواثربخشیهاتحصنوهايیگردهما

سیاسی،مشارکتسیاسیارتقايابد.

 ی،اهمیتسیاستومشارکتسیاسیشياندهمهايبابرگزاريجلساتونشست

داشتن و سیاسی امور در تفکر با دانشجويان طريق اين از شود. تبیین دانشجويان براي

اطالعاتسیاسیبیشترمشتاقبهمشارکتخواهندشد.

 باز ايفضيدانشجويانهادغدغهوهاصحبتمسئولینامنیتیسعیکنندباشنیدن 

 به مسئوالن که دهدمی اينعاملنشانچراکهدانشجويانايجادنمايند؛ براي هادانشگاه در

بازيدرجامعهاعتمادهمچنینبامبارزهعلنیبافسادورابطهگذارند.می ارزش بیان آزادي

 و اداره نزديک آينده در کهبايد دانشجويان بر امر سیاسیدربیناينقشرايجادکنند.اين

 گذاشت. خواهد مثبت تأثیر گیرند دست در را کشور توسعه

بینپیشزمینه از که مشارکتسیاسیهمچنیننتايجتحقیقنشانداد بر هايمؤثر

دانشجويان آفالين سیاسی مشارکت بر متغیرها ساير از بیش فراخواندن متغیر آفالين،
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يدرخواستهاسازههاياردبیلتأثیرگذاربود.همچنیندربینابعاداينشاخص،دانشگاه

یاسی،درخواستهمکاريبامقامرسمیمنتخبسیاسیشرکتدرگردهمايیوتحصنس

هايانتخاباتیوجلساتاحزابدارايبیشترينمیانگینودرخواستهمکاريدرفعالیت

شودکه:بودند.لذاباتوجهبهايننتیجهپیشنهادمی

 برگزارکردههادانشگاهيعمومیوتخصصیدرهانشستمرتبطوربهمسئولین

تشويقبهمشارکتوبیانودانشجويانر يخوددراينزمینهنمايند.همچنینهادگاهيدا

 ازمشکالتراجوياشوند.رفتبرونبرايهاآنراهکارهاي

  وباالردهمسئولین دانشگاهیان براي جايگاهی خود کار دفاتر در سیاسی، ي

 و پیشنهادات انتقادات، نظرات، پذيراي و اختصاصدهند دانشگاهی يهادهيانخبگان

يجلساتتخصصیبااقشارمختلفدانشجويیادورهصورتبهدانشجويانباشند.همچنین

 برگزارنمايند.

 گفتمان احزابسیاسینمايندو ايجاد تشويقبه را دانشگاهیان مسئولینکشور

و بحث يکديگر با دانشجويی مختلف تفکرهاي تا دهند رواج دانشگاه در را سیاسی

 بیشترايجادگردد.هاآنوشورواشتیاقسیاسیدرکردهنظرتبادل

درصددانشجويانازشبکهاجتماعیتلگراماستفاده6000کهنياهمچنینباتوجهبه

بنابراينمی لذاتوانیمکردند؛ دردريافتاطالعاتبسیارباالدانست. نقشاينشبکهرا

هاياجتماعیاينشبکهوسايرشبکههايموجوددرشودکهمسئولینازپتانسیلتوصیهمی

 یبهمردمهرچهبیشتراستفادهنمايند.رساناطالعدرتقويتبنیانسیاسیکشورو

 تحقیقاتی انجام طرفی محدوديتدستنيازااز اينبا است؛ مواجه مختلفی هاي

محدوديت داراي ديگري پژوهش هر همانند نیز اينپژوهش اما است، بوده هايی

میمحدوديت دريچهها توانند جديدي روهاي پژوهشبر ي بگشايند. آتی ازجملههاي

بینهاتيمحدود در مطالعه اين که است آن داشت وجود پژوهش اين در که يی

يمختلفدرسطحکشور،هافرهنگکهبهدلیلشدهانجامياردبیلهادانشگاهدانشجويان

ازهادادهآوريينتايجبايداحتیاطنمود.همچنیناستفادهازيکابزارجمعريپذمیتعمدر
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 هاتيمحدودديگر شمار رفتیمبه و گوپتا محققانیهمچون و(8010)8بئر. اويلو و

ازمتدولوژيتکمنبعدرکنندیمبیان(8008)0همکاران استفاده يآورجمعکههنگام

هاداده اطالعات تواندیمآمدهدستبه، گیرد.تأثیرتحت قرار ارتباطات و احساسات

 حاضر پژوهش ازلحاظهمچنین ریگنمونهماهیت صورتبهي کهشدهانجاممقطعی

هايیدربازهشودپژوهشمحدوديتديگريدرتعمیمنتايجباشدکهپیشنهادمیتواندیم

گیردتریطوالنزمانی انجام مطالعاتطولیمی؛ اينپژوهشرازيرا نتايجمنتجاز تواند

،تکمیلوگسترشدهد.ديیتأ

می پیشنهاد آتی پژوهشگرهاي به پايان همچوندر ديگري متغیرهاي که شود

وشدهاضافهبهمدلبازاريابیسیاسی،عواملفرهنگی،باورهايمذهبی،هوشمعنويو...

هايديگرراداردتاينپژوهشقابلیتبررسیدراستانیقرارگیرد.همچنیناموردبررس

 پذيريبیشتريداشتهباشد.ازاينطريقنتايجتعمیم

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gupta and Beehr 

2. Aviolo et al. 
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