
 
 

 

 

 
 

ORIGINAL RESEARCH PAPER  

The Effect of the Type of Social Media Use on the Types of 

Political Participation among Islamic Azad University, Bandar 

Anzali Branch Students  

Seyedeh Laya Mortazavi 
1
,        Mina Alavi 2

 

 

Since the beginning of the Iranian contemporary  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1* PhD in Human Resource Management, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Iran. (Corresponding 

Author)   Email: Mortazavi.laya@gmail.com        Phone: +989111843707 

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad 

University, Qazvin Branch, Iran.  

Please Cite This Article As: Mortazavi, SL & Alavi, M (2021). “The Effect of the Type of Social Media Use on the 

Types of Political Participation among Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch Students”. Interdisciplinary 

Legal Research, 2 (4): 99-113. 

A
b
s
tr
a
c
t 

Received: 

14 Oct 2021 

Revised: 

06 Dec 2021 

Accepted: 

16 Dec 2021 

Available Online:  

01 Jan 2022 

 

Keywords: 

Political 

Participation, 

Internet Use,  

Social Media, 

Social Networks. 

Interdisciplinary Legal Research 

Jul 2021, 2(4): 97-113 

Available online on: www. ilrjournal.ir 

e-ISSN:2717-1795 

Background and Aim: The level of political participation reduces people's 

skepticism towards the government, and it is one of the crucial signs for analyzing 

the performance of the government both domestically and internationally, and an 

important factor in the orders and policies of governments to increase public 

participation and improve the level of conscious democracy in society. And 

following that is the legitimacy of the government and the satisfaction of the 

citizens. The widespread use of the Internet and the widespread use of this tool in 

civil-political interactions, as well as the lack of a comprehensive study of the 

moderators of this relationship in previous studies, suggests the necessity of 

conducting this research.  
Materials and Methods: In order to investigate the effect of the research variables 

on each other, using the descriptive research method, 340 students of the Islamic 

Azad University of Bandar Anzali branch were randomly selected and the data was 

collected through a survey. Data analysis was done by structural equation modeling 

method using Smart PLS software. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings & Conclusion: The findings of the research showed that although the use 

of the Internet has a positive and significant effect on political participation in 

general; but the intensity of this relationship is weak. Also, the use of the Internet 

did not have a significant effect on offline participation and civic participation in 

the studied students.  
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http://www.orcid.org/0000-0003-0807-2722


 0011 زمستان، چهارم، شماره دوم ، دورهاي رشته ميانهاي حقوقي  فصلنامه پژوهش/ 011
 

 

 

 

 

 

 يمقاله پژوهش

 (111-99ت صفحا)

 

 هاي اجتماعي بر انواع مشارکت سياسي دانشجویانتأثير نوع استفاده از رسانه
 (دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر انزلي: مورد مطالعه) 

*سيده لعيا مرتضوي
 2مينا علوي، 1

 (مسؤول نویسنده). منابع انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر انزلي، ایراندکتري مدیریت . 1
Email: Mortazavi.laya@gmail.com         

   .گروه مدیریت دولتي، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین، ایران ،استادیار. 2
 

 11/17/1077: : انتشار       21/79/1077: رشیپذ     11/79/1077: شیرایو     21/70/1077: فتایدر

 

 دهيچک

هاي حائز اهميت براي بررسي عملکرد  و یکي از شاخص نسبت به دولت مي شود مردمموجب کاهش بدبيني ميزان مشارکت سياسي  :نه و هدفيزم
ها براي افزایش مشارکت عامه  هاي دولت گذاري مشي ها و خط المللي است و عامل مهمي در دستورگذاري بينو هم در سطح  دولت در داخل کشور

کاربرد  و فراگير شدن استفاده از اینترنت .سطح دموکراسي آگاهانه جامعه و در پي آن مشروعيت حکومت و رضایت شهروندان است ارتقايمردم و 
انجام این ضرورت هاي این رابطه در مطالعات پيشين،  کننده تعدیلاز جامع  يپژوهش نبودطور  سياسي و همين -این ابزار در تعامالت مدني گسترده

 . سازد مي مطرحپژوهش را 
نفر از  001با انتخاب تصادفي گيري از روش تحقيق توصيفي  با بهره ،براي بررسي ميزان تأثيرگذاري متغيرهاي تحقيق بر یکدیگر :ها مواد و روش

ي معادالت ساز مدل روش با هاتحليل داده. صورت گرفتها از طریق پيمایش  آوري داده ، گردویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر انزليدانشج
 .انجام شد Smart PLS ساختاري با استفاده از نرم افزار

 .شده است تیرعا نگارش این مقاله آوري داده و جمع در تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق
دارد؛ اما شدت  مثبت و معنادار تأثير سياسي مشارکت بر اینترنت از استفادهطور کلي  بهبا اینكه هاي پژوهش نشان داد  یافته :گيري نتيجهو  ها افتهی

 .معناداري نداشت همچنين، استفاده از اینترنت بر مشارکت آفالین و مشارکت مدني در دانشجویان مورد مطالعه تأثير. این رابطه ضعيف است
  .ي اجتماعيهاهاي اجتماعي، شبکه مشارکت سياسي، استفاده از اینترنت، رسانه :يديکلمات کل
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 مقدمه

که  شود يخود نزدیک م يها زماني به آرماندموکراسي 
مقصود از این مشارکت . افراد افزایش یابد سياسي مشارکت

 ي است كهمنظور مشارکت ؛نيست ها گيري يتنها شرکت در رأ
افزایش اطالعات و ایجاد هویت سياسي در بين  يطورکل به

با این نگاه یکي از عوامل بازدارنده . را در پي داردشهروندان 
جلب . جلب مشارکت افراد است سياسي کننده بدبيني کنترلو 

ها نسبت به دولت  مشارکت افراد موجب کاهش بدبيني آن
درگير شدن و یگر د عبارت به .(Snyder,2015)شود  يم

شهروندان موجب کاهش احساسات سياسي مشارکت 
ضددولتي و بدبيني در ميان شهروندان خواهد شد و به 

  ار مدیران دولتي کمک خواهد نموداز ک آنانافزایش درک 
(Neshkova,2014).  البته باید به این نکته توجه کرد در

وجود  0سراسر مراحل فرآیند ایجاد مشارکت باید همسویي
در غير این صورت، احتمال سوءتفاهم و افزایش . داشته باشد

جدي درگيري و تعارض وجود خواهد داشت که منجر به 
سياسي و و افزایش بدبيني کاهش سطح اعتماد عمومي 

 Bryson et). عمومي در مورد مشارکت خواهد شد

al,2013) .از محققان استفاده از متدها و  يا به عقيده عده
بدبيني شهروندان نسبت  ،متعدد مبتني بر مشارکت يها روش

ها سازوكارزیرا استفاده از این  دهد؛ يبه دولت را کاهش م
ن، پاسخگویي و جلب اعتماد طور مستقيم با اجماع ذینفعا به

 ;Yang et al, 2011) مردم نسبت به دولت در ارتباط است

Irvin & Stansbury, 2004;) .هاي اخير، توجه  در سال
بسياري از پژوهشگران علوم سياسي و مدیریت دولتي به 

ها  آن. جلب شده است مشارکت سياسيپتانسيل اینترنت براي 
تا دریابند آیا اینترنت مانعي براي مشارکت  اند برآمده درصد

شود؟ هرچند  آید یا سبب پيشبرد آن مي حساب مي سياسي به
و « استفاده از اینترنت»مطالعاتي که به بررسي رابطه 

 صورت روزافزون افزایش پردازند به مي« مشارکت سياسي»
 Chae et) یافته، اما این رابطه همچنان مبهم است 

al,2019.)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Alignment. 

دهد سه دیدگاه متمایز در این رابطه  ادبيات نشان مي مرور
بيشتر پژوهشگران بر این باورند که مشارکت  ؛وجود دارد

 Gil de )است سياسي در ميان کاربران اینترنت بيشتر شده 

Zúñiga et al, 2014; Yang et al, 2018; DeHart, 

2016; Jiang, 2016; Xenos et al, 2014; Tolbert & 

McNeal, 2003; Kim & Kim, 2021 )در این بين  ؛ اما
 (Boulianne, 2015) ستاستثناهایي نيز وجود داشته ا

تعدادي از پژوهشگران اذعان دارند استفاده از  که يطور به
 ,Vitak et al). دهد ياینترنت، مشارکت سياسي را کاهش م

2011; Theocharis & Lowe, 2016) . دیگري هم عده
اي ميان استفاده از اینترنت و مشارکت  بطهدارند را اظهار مي

مطالعاتي . (Carlisle & Patton, 2013)دارد سياسي وجود ن
استفاده از اینترنت مشارکت سياسي  دارندکه اظهار مي

معتقدند استفاده از  ،دهند کنندگان آن را افزایش مي استفاده
اینترنت باعث افزایش دانش سياسي، تشویق مشارکت در 

اي سياسي، افزایش تأثير و یکدلي سياسي و ه گفتمان
صورت فردي و  منجر به افزایش مشارکت سياسي به یتدرنها

مطالعات تجربي که این فرضيه را تأیيد . شود یا جمعي مي
دهند فعاليت فعاالن سياسي از طریق  کنند نشان مي مي

 ,Xenos  et al ) 2.شود يم  استفاده از اینترنت تقویت 

2014; Boulianne, 2019 .) 

نظر  کند براي افرادي که از گروه دیگري از مطالعات تأکيد مي
سياسي فعال نيستند، استفاده از اینترنت تأثير محرک  دارد و 

 & Kid) . شود يمنجر به افزایش مشارکت سياسي م

McIntosh, 2016 Enjolras et al, 2013;).  برخي
ز اینترنت هم تأثير کنند استفاده ا مطالعات نيز اظهار مي

نظر از اینکه افراد  و صرف 0فزاینده و هم تأثير محرک دارد
اند یا خير، کاربران اینترنت امکان  قباًل مشارکت سياسي داشته

کنند ميهاي سياسي پيدا  بيشتري براي مشارکت در فعاليت
(Vissers & Stolle, 2014; Young, 2021; 

Nam,2012) .از  يريگ با بهره  يهپژوهشگران در دومين فرض
کنند که افراد هرچه زمان  ادعا مي 0فرضيه جایگزیني زمان

بيشتري را براي اینترنت صرف کنند، زمان کمتري را به 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
2-  Reinforcing existing political participation. 
3 - Mobilizing political participation. 
4 - Time displacement hypothesis. 
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هاي اجتماعي مانند ارتباطات چهره به چهره اختصاص  فعاليت
توجهي از  ها این است که ميزان قابل استدالل آن. دهند مي

اجتماعي صرف برآوردن  يها کهزمان در حين استفاده از شب
شود و بنابراین زمان کافي براي  نيازهاي شخصي مي

از طرفي از دید . ماند يسياسي و اجتماعي باقي نم هاي يتفعال
ایجاد براي هاي اجتماعي  طرفداران نظریه جایگزیني، شبکه

منجر به کاهش  تواند يمتجانس و همگن م هاي یدگاهد
بنابراین نگرش این . اعتماد کاربران به نهادهاي سياسي شود

گروه رابطه منفي استفاده از اینترنت و مشارکت سياسي را 
 Theocharis & Lowe, 2016;  Vitak et )کند ميتأیيد 

al, 2011; Nie et al, 2002; Hoffmann et al,2017; 

Hoffmann et al, 2014; Liu et al, 2021.)  

سومين نگرش این است که استفاده از اینترنت به مشارکت 
سياسي مربوط نيست و مطالعات مرتبط هيچ ارتباط 

استفاده از اینترنت و مشارکت سياسي  ميان را داري معني
 از اصطالحبراي توضيح این نگرش، . دهند نشان نمي

اسالکتيویسم از ترکيب . توان بهره برد مي 0«اسالکتيویسم»
خالي   اش شانه کسي که از انجام وظيفه) Slacker لمهدو ک
به دست آمده و ( فعاليت به قصد تغيير) Activism و( کند مي

به عبارت  .در فارسي مبارزه از زیر لحاف ترجمه شده است
داده روي مبل یا دراز کشيده زیر پتو اما در حال  ، لمگویاتر

منظور اسالکتيویسم افرادي . مبارزه و انجام وظایف شهروندي
هاي  در فضاي مجازي و شبکه اي گستردههستند که فعاليت 

سياسي  عرصه عمل ياما در واقع فعاالن ب ؛اجتماعي دارند
اما ... و ازنداندو کمپين راه مي دهندهستند که فقط بيانيه مي

این . در عمل حاضر به فعاليت واقعي و آشکار نيستند
یت کاذب رضا احساس هاشود آن هاي آنالین باعث مي فعاليت

هيچ و یا  هایشان يتکه تأثير واقعي فعال پيدا کنند، درحالي
هاي سياسي واقعي  بسيار ناچيز است و هيچ ارتباطي به فعاليت

صورت جدي و عميق و آشکار خود  ندارد، زیرا تمایلي ندارند به
بنابراین . (Chae et al,2019)کنند را درگير حل این مسائل 

ميان اینترنت و  نظرات پيرامون رابطه يدستگ با توجه به سه
گري که  مشارکت سياسي و از طرفي وجود متغيرهاي تعدیل

هاي مطالعات را تبيين کند و اندازه  ممکن است تفاوت یافته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Slacktivism 

مطالعات را توضيح دهد، هدف پژوهش حاضر  اثر هر یک از
و « استفاده از اینترنت»تعيين جهت و شدت رابطه ميان 

ي  رابطه  کننده و شناسایي اثرات تعدیل« مشارکت سياسي»
ميان این  يميان این دو متغير است تا درک بهتري از رابطه

 .دو فراهم آید

با سایر مطالعاتي که تاکنون در  رو پيشوجه تمایز پژوهش 
این زمينه انجام شده است، شناسایي و مطالعه نقش 

بين استفاده از اینترنت و مشارکت  طهمتغيرهاي تعدیلگر راب
به این منظور در این مطالعه  .باشدصورت مجزا مي سياسي به

هاي در پي آمده پاسخ  کنند تا به پرسش محققان تالش مي
 :ندده

 استفاده از اینترنت و مشارکت سياسي چيست؟ رابطه بين -

تري با  یک از انواع مشارکت سياسي رابطه قوي کدام -
 استفاده از اینترنت دارد؟

تري بين استفاده از اینترنت و  گرهایي رابطه قوي چه تعدیل -
 کند؟ مشارکت سياسي ایجاد مي

 بحث و نظر

 پيشينه پژوهش -0

اند کشف  علوم اجتماعي از دیرباز تالش کرده پژوهشگران
کنند که چه عوامل و شرایطي منجر به افزایش مشارکت 

اهميت این موضوع به دليل حق  .شود يسياسي در جامعه م
انساني مشارکت است که در نهایت منجر به آزادسازي و 

اجتماعات  ینيآفر و موجب نقش شدهها به خود  اعتماد انسان
سبکتگين ریزي ) شود يرو به جلوي جامعه م انساني و حرکت

ي هادر این ميان اینترنت و رسانه. (0031و همکاران، 
عنوان بخشي از فناوري اطالعات و ارتباطات،  الکترونيک به

ها  و به آن کند يدسترسي شهروندان به اطالعات را فراهم م
همچنين . دهد يامکان تعامل با دیگران در جوامع آنالین را م

منابع  هاي یتو محدود ها ینهبا کاهش هز تواند يم
 ,Boulianne). دهدسياسي کاربران را افزایش  هاي يلپتانس

2015; Meesuwan,2016; Jiang, 2016) . به عقيده
الکترونيک یکي از عوامل اثرگذار بر  يها رسانه ،محققان

عنوان بخش  این نوع از رسانه به. مشارکت سياسي است
شدت محبوبيت  به اخير يها دگي مردم در سالجدانشدني از زن
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نظران  است که صاحب يا اندازه پيدا کرده و نفوذ آن به
ذهني و رفتاري  هاي یتاولو کننده يينمعتقدند این رسانه تع
تا در مورد چه چيزي فکر  دهند يها یاد م کاربران بوده و به آن

محققان براي . (0031عبداللهي نژاد و همکاران، )کنند 
را بيان کردند  يا گانه اجتماعي کارکردهاي هفت يها سانهر

 :زاند ا که عبارت

آن کاربران به معرفي و شناساندن هویت  واسطه به :هویت -
  .پردازند ياجتماعي م يها خود به دیگران در محيط رسانه

را که کاربران در آن به برقراري ارتباط  اي ينهزم :وگو گفت -
 .سازد ي، مشخص مکنند يبا یکدیگر اقدام م

است که  يا دهنده عرصه نشان :ي یا تسهيمگذاراشتراک -
 يها کاربران به تبادل، نشر و دریافت محتوا در محيط رسانه

 .پردازند ياجتماعي م

جدید از حضور  يها رسانه ي يلهوس کاربران به :حضور -
 .آگاه شوند توانند يیکدیگر م

است که کاربران  اي ينهزم ي دهنده نشان این کارکرد :روابط -
اجتماعي با یکدیگر ارتباط  يها در محيط رسانه توانند يم

 .برقرار کنند

از  توانند يها م کاربران در محيط این رسانه :اعتبار/وجهه -
 .موقعيت اجتماعي و اطالعات دیگران آگاهي یابند

است که در آن کاربران  هایي ينهدهنده زم نشان :ها گروه -
 .خود را شکل دهند هاي يبند اجتماعات و گروه توانند يم

بيش از یک  توانند ياجتماعي م يها هریک از این رسانه
 ;Arora&etal, 2019)باشند زمان داشته  کارکرد را هم

Felix et al, 2017; Kietzmann et al, 2011) .
اجتماعي نقش مهمي را در دموکراسي و تحوالت  يها رسانه

 هاي يتو با استفاده از قابل کنند يسياسي و اجتماعي ایفا م
-نگرشي و کنشي -باالي خود در ایجاد شناخت فکري

مشارکتي و شهروندسازي قادر به پيشبرد و نهادینه کردن 
در نظام . (0031سردارنيا و همکاران، ). هستنددموکراسي 
ها موجب ساماندهي به قلمرو اطالعات و  رسانه، دموکراتيک

 ي دهنده انعکاسگسترده  طور ، بهشوند يافکار عمومي م
انتقادي و دموکراتيک هستند و موجب  هاي یدگاهد

 ها در ها، رسانه در این نظام. شوند يافکار عمومي م يريگ شکل

را به منظور قضاوت در اختيار مردم قرار  عواملترین  دسترس
عالوه بر اهميت . (Baum &  Groeling, 2008) دهند يم

کالسيک، در جهان امروزي با گسترش اینترنت  يها رسانه
جدید ارتباطي و  هاي ياجتماعي سایبري و تکنولوژ يها شبکه

اطالعاتي نقش مهمي در آگاهي بخشي، متحد کردن و 
تحریک افکار عمومي و نيز مشارکت مخاطبان در رفتارهاي 

عنوان یک ابررسانه مهم که داراي  کنند و بهياعتراضي ایفا م
گوناگون و جذاب اجتماعي با باالترین ظرفيت  يها شبکه
، آگاهي بخشي و بسيج کردن هستند، نسبت به يساز شبکه
تر و باالتري را کسب  کالسيک جایگاه مهم يها رسانه
و یکي کردن افکار عمومي در  سازي یتاند و موجب هو کرده

 شوند يحد شدن اعتراضات سياسي مسطح جهاني و مت
(Sardarnia & Safizadeh, 2019)  بررسي مطالعات

 يها سه رویکرد در مورد نقش رسانه دهدمختلف نشان مي
رویکرد اول  :اجتماعي در مشارکت سياسي بيان شده است

را در بر است که نظریه بسيج و تقویت  ينانهب رویکردي خوش
ها  مثبت و اثرات مستقيم رسانهنظریه بسيج بر نقش . گيرد يم

داشته و معتقد  يددر مورد مشارکت سياسي شهروندان تأک
اجتماعي به شهروندان اجازه و فرصت  يها است رسانه

تا در مورد مسائل سياسي گوناگون حضور فعال  دهند يم
ها را به مشارکت در کارهاي سياسي تشویق  داشته باشند و آن

 ,Kid & McIntosh, 2016; Enjolras et al)کنند  يم
2013 Vissers & Stolle, 2014; Xenos  et al, 2014; 

Young, 2021; Boulianne, 2019;) . 

نظریه  مبناي آندیدگاه دوم که رویکردي بدبينانه است و 
به  شایانيمعتقد است که اینترنت کمک  است،جایگزیني 

نظریه جایگزیني در مورد . کند يتوسعه مشارکت سياسي نم
جایگزیني ارتباطات دیجيتالي و ارتباطات ميان فردي در 

و معتقد است هرقدر  کند يجامعه و زندگي واقعي صحبت م
افراد در فضاي مجازي وقت خود را سپري کنند به همان 

 توانند ياندازه از فضاي واقعي جامعه دور خواهند شد و نم
عمل  يدرست براي مشارکت سياسي در فضاي واقعي جامعه به

 Nie, Hillygus)  ندنند و به همان ميزان زمان صرف کنک

& Erbring, 2002 Liu et al, 2021; Theocharis & 

Lowe, 2016; Hoffmann et al, 2017; Hoffmann et 

al, 2014 Vitak et al, 2011;) . 
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رویکرد سوم در مورد اینترنت و مشارکت سياسي رویکردي 
دوري کرده و  پيشينکه از افراط در دو دیدگاه  استتلفيقي 

این رویکرد که . اجتماعي دارد يها نگاهي متعادل به رسانه
بر اساس  دهد يرویکردي کاربردي است به کاربران امکان م

اجتماعي  يها رسانه هاي يتها و ظرف تجربيات خود از فرصت
 يها براي مشارکت در مسائل سياسي استفاده کرده و از جنبه

 0،ولمن ،پژوهشگران پيشگام این نظریه. منفي آن دوري کنند
معتقد است به جاي تمرکز بر نقش مثبت و منفي اینترنت در 

 عنوان بهاز آن  توان يتعامالت اجتماعي و ميان فردي، م
بنابراین  استفاده كرد؛سنتي ارتباطات  يها روش ي ارتقادهنده

 ،مشارکت سياسي با استفاده از فضاي مجازي ،ین دیدگاها از
 Wellman) مکمل مشارکت سياسي در فضاي واقعي است

et al, 2001) مطالعات مرتبط انجام شده در   مرور پيشينه
ميان پژوهشگران داخلي در مورد این  دهد يایران نشان م

استفاده از اینترنت مشارکت سياسي را افزایش »گزاره که 
یکي از  ،بر این اساس. نظر وجود دارداشتراک « دهد يم

 دراستفاده از اینترنت  يرسنجش تأث پيش رواهداف مطالعه 
 :گردد يصورت زیر مطرح م مشارکت سياسي است که به

استفاده از اینترنت بر مشارکت سياسي تأثير معنادار : فرضيه اول
 .دارد

در مطالعات مختلف سه نوع مشارکت سياسي را  پژوهشگران
مشارکت سياسي آفالین، مشارکت سياسي  :اند شناسایي کرده

طور سنتي، مشارکت سياسي  به. آنالین و مشارکت مدني
شهروندان با هدف تأثيرگذاري  هاي يتعنوان فعال آفالین به

اکثر مطالعات مشارکت سياسي . شود يبر دولت تعریف م
ل رأي دادن، فعاليت براي یک کمپين سياسي، آفالین را شام

کمک مالي به نامزدهاي انتخابات، برقراري ارتباط با مقامات 
تعریف ... دولتي، امضاي طومار، پيوستن به تظاهرات و

عنوان یک نوع متمایز از  مشارکت سياسي آنالین به. اند کرده
یي مانند پيوستن هامشارکت و فعاليت سياسي شامل فعاليت

 مجازي براي حمایت از یک حزب، ارسال ایميل يها گروهبه 
به سياستمداران، امضاي  ي مجازيها شبکهیا پيام از طریق 

سومين نوع مشارکت، است و ... طومارهاي الکترونيکي و
مشارکت مدني است که مستلزم رفتارهاي فردي یا جمعي با 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Wellman 

مشارکت مدني شامل . هدف تأثيرگذاري بر جوامع محلي است
هاي غيرانتخابي مانند کار و انجام فعاليت براي  ليتفعا

مرور . است اجتماعي يها و پروژه يردولتيغ يها سازمان
هایي را در اندازه تأثير استفاده از  مطالعات تجربي تفاوت

. دهد اینترنت بر این سه نوع از مشارکت سياسي نشان مي
ير البته بيشتر مطالعات از بين اشکال متمایز مشارکت، تأث

استفاده از اینترنت بر مشارکت سياسي آنالین را بيشتر از 
تأثيرات بر مشارکت سياسي آفالین و مشارکت مدني 

 , Chae et al, 2019 Anduiza et al)اند شناسایي کرده

بنابراین فرضيات بعدي تحقيق با توجه به سه نوع . (;2010
 :گردندمشارکت سياسي به شکل زیر مطرح مي

صورت  استفاده از اینترنت بر مشارکت سياسي به: فرضيه دوم
 .تأثير معنادار دارد آفالین

صورت  استفاده از اینترنت بر مشارکت سياسي به: فرضيه سوم
 .تأثير معنادار دارد آنالین

صورت  استفاده از اینترنت بر مشارکت سياسي به: فرضيه چهارم
 .مشارکت مدني تأثير معنادار دارد

صورت مجزا به  پژوهشي به گفته، يشپطبق توضيحات 
شناسایي و مطالعه نقش متغيرهاي تعدیلگر در رابطه بين 
استفاده از اینترنت و مشارکت سياسي نپرداخته است و بر این 

بررسي نقش  پيش رواز اهداف مطالعه  دیگر اساس یکي
به عمل آمده،  هاي يطبق بررس. تعدیلگرهاي این رابطه است

استفاده از اینترنت متغيرهایي است « وعن»و « ميزان زمان»
به . که توسط محققان پيشين مورد بررسي قرار گرفته است

در پيمایشي در ( 0031)مرادي فر و همکارانش عنوان مثال 
ميان دانشجویان دانشگاه اصفهان به تأثير تلگرام در مشارکت 

نوع »استفاده از آن و « زمان مدت»اند و  سياسي پرداخته
نتایج به دست آمده . را در این رابطه بررسي کردند« فعاليت

دهد، بين مدت زمان استفاده و فعاليت کاربر در  نشان مي
ي اجتماعي تلگرام با مشارکت سياسي، اثربخشي شبکه

به . سياسي و آگاهي سياسي رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد
اي که زمان استفاده و فعاليت کاربر در تلگرام، سبب  گونه

تقویت مشارکت سياسي، آگاهي سياسي و اثربخشي سياسي 
. (0031،فر و همکاران مرادي) .شود داخلي و خارجي مي

به بررسي  يا در مطالعه نيز( 0031)نيا و همکارانش  شهرام
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هاي اجتماعي و رفتار انتخاباتي در ميان  ميان شبکه يهرابط
هاي  هبا تقسيم شبک. دانشجویان دانشگاه مازندران پرداختند

اجتماعي به سه بعد تعاملي، ساختي و کارکردي و مشارکت 
هاي  سياسي به سه سطح تماشاگرانه، متوسط و فعال، یافته

 يبند اي کاماًل مثبت بين شبکه پژوهش نشان داد رابطه
اجتماعي و مشارکت سياسي وجود دارد و بعد ساختي 

 هاي اجتماعي بيشترین تأثير را بر رفتار انتخاباتي شبکه
خوش فر و . (0031،نيا و همکاران شهرام). دانشجویان دارد

با هدف شناسایي رابطه ميان ميزان مصرف جندقي پيمایشي 
اي با مشارکت سياسي شهروندان شهر گرگان انجام  رسانه
« ميزان استفاده»نتایج حاکي از آن بوده است که بين . اند داده

غيردرسي با ميزان هاي  از تلویزیون ایران، مطبوعات و کتاب
همچنين مشخص . مشارکت، همبستگي معناداري وجود دارد

 داري يبا مشارکت سياسي تفاوت معن« جنسيت»شد که بين 
مشارکت سياسي مردان باالتر از زنان  که يطور وجود دارد به

در و همکارانش  ملکان (0031،فر و جندقي خوش). است
به بررسي  ،بين دانشجویان دانشگاه اصفهانپيمایشي در 

و مشارکت سياسي انتخاباتي  اینترنترابطه بين استفاده از 
 يبه سه بعد کاربررا  نترنتیاستفاده از اها ابعاد آن. پرداختند

و مشارکت تقسيم  يحیتفر يو کاربر يعلم ي، کاربريخبر
 ي،اسيبحث س ي،اسيس يبه چهار سطح آگاه ياسيس

 .کردندي بند دستهي رونيو ب يدرون ياسيس ياثربخش
 يو خبر يعلم يکاربر انيپژوهش نشان داد که م هاي یافته

 ياسيس يو اثربخش ياسيبحث س ي،اسيس يبا ابعاد آگاه
 بيناما ، معنادار و مثبت وجود دارد يا رابطه يرونيو ب يدرون

 يا رابطه ياسيو بحث س ياسيس يبا آگاه يحیتفر يکاربر
و  يدرون ياسيس يابعاد اثربخش رابطه بينو معنادار و  يمنف

و  ملکان). دار بود رمعنايو غ يمنفي ا رابطه يرونيب
ي با عنوان ا مطالعهعقيلي و جعفري در . (0032،همکاران

با توجه  را اینترنت نقش « ياسيدر توسعه س نترنتینقش ا»
زمان بودن ارتباط،  چون تعاملي بودن، هم هایي یژگيبه و
بر بودن، فقدان کنترل مرکزي، فقدان مالکيت  یيجا همه

براي احياي ابعاد از  شبکه و سانسور گریزي، فضاي مناسبي
یافتند و با توجه به و دموکراسي  دست رفته مشارکت سياسي

اینترنت بستري مناسب براي گسترش توسعه سياسي و اینکه 

 يها رسانهبه این نتيجه رسيدند که مشارکت سياسي است، 
را در مبارزات سياسي وارد  يا و عوامل تازه ها ارتنوین مه

 . (0030عقيلي و جعفري، ) .اند کرده

. هاي متفاوتي وجود دارد یدگاهددر مطالعات خارجي مرتبط نيز 
مدل مشارکت ارائه  منظور بهي ا مطالعهمحققان در  براي مثال،

ي به این نتيجه رسيدند که استفاده اجتماع يها رسانه ياسيس
. گذارد يمي اجتماعي بر مشارکت سياسي اثر ها رسانهاز 

(, 2020et alKnoll ) . در فرا تحليلي رابطه بين استفاده از
نتایج و  گرفتاینترنت و مشارکت سياسي را مورد مطالعه قرار 

نوع استفاده از اینترنت، مقدار استفاده از اینترنت،  داد کهنشان 
استفاده از اینترنت براي دریافت اخبار، نوع مشارکت سياسي، 

طرز معناداري بر  نوع و حجم نمونه و قلمرو زماني تحقيق، به
استفاده از اینترنت رابطه  يطورکل این رابطه تأثيرگذارند؛ اما به

 ,Chae et al) .مثبت ضعيفي با مشارکت سياسي دارد

استفاده از با عنوان اثر  دیگري در پژوهشمحققان . (2019
 انیدانشجو نيدر بي اسيس مشارکتدر  ياجتماع يها رسانه

 اکثر که دست یافتند جینتاي در پاکستان به این دانشگاه
و  يآگاهکسب  يبرا ياجتماع يها از رسانه انیدانشجو

طور  به ياسيس يکارآمد. کنند ياستفاده م ياسياطالعات س
عالوه بر  .نیآنال ياسيمشارکت سبر  است يمبتن يتوجه قابل

 مشارکت يبرا ياتيپلت فرم ح کی ياجتماع يها آن، رسانه
 نیا يها افتههستند و ی يواقع يکاربران در زندگ سياسي

شدت  به نیآنال ياسيس يها تيکه فعال دهد يمطالعه نشان م
. الین مرتبط استآف ياسيو مشارکت س ياسيسآگاهي با 

(, 2019et alAhmad ) . 

تأثير استفاده از  يچگونگ يبررسدر مطالعه دیگري با هدف 
کارایي سياسي و مشارکت سياسي بر  ياجتماع يها رسانه

 يها ستفاده از رسانها دهد که يممردم چين، نتایج نشان 
مردم  انيرا در م ياسيس يهمه ابعاد کارآمد تواند يم ياجتماع

نسبت به  ياجتماع يها استفاده از رسانهافزایش دهد و 
با ابعاد  تري يقو اريبسارتباط  يسنت يها استفاده از رسانه

 يها استفاده از رسانههمچنين . ي دارداسيس یيکارامختلف 
تا  بودمرتبط  نیآنال ياسيبا مشارکت س شتريب ياجتماع

محقق . (,Wei & Zhao 2017) .نیآفالسياسي مشارکت 
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به مطالعه نقش اینترنت و مشارکت مدني بر توسعه دیگري 
نتایج نشان داد ميان اینترنت و . تایلند پرداختدر دموکراسي 

در واقع افرادي که از . مشارکت سياسي رابطه منفي وجود دارد
کردند، بيشتر دچار تردید شده و مشارکت  اینترنت استفاده مي

محققان دیگري نقش . (Meesuwan, 2016) کمتري داشتند
ها در  هاي سني را در چگونگي استفاده از رسانه تعدیلگر گروه

مشارکت سياسي بررسي کرده و به تفاوت در ميزان توجه 
همچنين . اند هاي مختلف سني به اخبار سياسي پرداخته گروه

شهروندان جوان به دليل حضور مستمر و استفاده مکرر در 
براي مشارکت سياسي پيدا اي  هاي اجتماعي انگيزه رسانه
در پژوهش دیگر محققان . (Holt et al, 2013)د ان کرده

هاي اجتماعي براي اخبار، در مشارکت  استفاده از رسانه
در این ميان دانش و کارآمدي . گذارد سياسي تأثير مثبت مي
سياسي، جستجوي  هاي گفتگوهاي سياسي، اندازه شبکه

ي اجتماعي نقش ها هاي شبکهاطالعات از طریق سایت
 ؛(Gilde Zúñiga et al, 2012)د کنن تعدیلگر را ایفا مي

-ي بعدي پژوهش به صورت زیر مطرح ميهابنابراین فرضيه

 :گردند

نوع استفاده از اینترنت بر مشارکت سياسي تأثير : فرضيه پنجم
 .معنادار دارد

ميزان زمان استفاده از اینترنت بر مشارکت سياسي : فرضيه ششم
 .معنادار دارد تأثير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش هاي يهفرض  پيشينهمرور  -0جدول 
 پژوهشگران ها هيفرض

استفاده از : فرضيه اول
اینترنت بر مشارکت 

 .سياسي تأثير معنادار دارد

Chae et al, 2019; Kruikemeier et 

al, 2014; Nam, 2012; Holt et al, 

2013; Kim & Kim, 2021. 

استفاده از : فرضيه دوم
اینترنت بر مشارکت 

 نیصورت آفال سياسي به
تأثير معنادار ( خطي برون)

 .دارد

Chae et al, 2019; Kruikemeier et 

al, 2014; Nam, 2012; Anduiza et 

al, 2010. 

استفاده از : فرضيه سوم
اینترنت بر مشارکت 

 نیصورت آنال سياسي به
تأثير معنادار ( خطي درون)

 .دارد

Chae et al, 2019; Kruikemeier et 

al, 2014; Nam, 2012; Anduiza  et 

al, 2010; Anduiza et al, 2010. 

استفاده از : فرضيه چهارم
اینترنت بر مشارکت 

صورت مشارکت  سياسي به
 .مدني تأثير معنادار دارد

Chae et al, 2019; Meesuwan, 

2016 et al; Holt, 2013. 

نوع استفاده : فرضيه پنجم
از اینترنت بر مشارکت 

 .سياسي تأثير معنادار دارد

؛ مسعودنيا و 1191رضایي و کاظمي،
؛ ملکان و 1197همکاران، 
؛ مرادي فر و همکاران 1192همکاران،

(1190) 

Chae et al, 2019; Kim et al, 2013; 

Gil de Zúñiga et al, 2014; Gil de 

Zúñiga et al, 2012. 
زمان ميزان : فرضيه ششم

استفاده از اینترنت بر 
مشارکت سياسي تأثير 

 .معنادار دارد

فر و  ؛ خوش1111 عبداللهيان و حقگویي،
؛1191جندقي،  
؛1190 فر و همکاران، مرادي  

 Chae et al, 2019.  

 

 روش پژوهش -2

با توجه به هدف آن تبييني و  پيش روروش تحقيق پژوهش 
ها  از نظر مخاطب بنيادي و از نظر روش گردآوري داده

صورت تبيين  پيمایشي است؛ و شکل تبيين در این پژوهش به
جامعه آماري این پژوهش را دانشجویان . عّلي مي باشد

دهند که در  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر انزلي تشکيل مي
براي . نفر است 2111ان حدود زمان مورد بررسي تعدادش

تعيين حجم نمونه آماري، از فرمول برآورد حجم نمونه 
استفاده شده است و طبق برآورد فرمول ( فرمول کوکران)
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% 31تعداد نمونة مورد نظر بدون افت نمونه با سطح اطمينان 
نفر به دست آمد که پرسشنامه  001، 11/1و با سطح خطاي 

تحقيق از  يازموردن يها داده. نفر تکميل گردید 001توسط 
 سازي يي بسته ساختاریافته بومهاطریق از طریق پرسشنامه

 2019et alChae  , 2019;et al Ahmad Knoll ,) شده

, 2020;et al) 01پرسشنامه شامل . گردآوري شده است 
کاماًل )0ليکرت  يا درجه پنج يريگ گویه همراه با مقياس اندازه

جهت سنجش متغيرهاي نوع که ( کاماًل موافق) 1تا ( مخالف
، ميزان زمان استفاده از اینترنت (گویه 1)استفاده از اینترنت 

 0)، مشارکت آنالین (یهگو 0)مشارکت آفالین ، (گویه 0)
جهت بررسي . استفاده شد( یهگو 2)مشارکت مدني و  (یهگو

تحقيق تا چه حد با سؤاالت ي هااین که هر کدام از سازه
شده است همسو   ها استفاده پرسشنامه که براي سنجش آن

گيري یا تحليل عاملي تأیيدي به  باشند، از مدل اندازه مي
براي انجام . شده است تفکيک ابعاد مورد مطالعه بهره گرفته 

یابي معادالت ساختاري، بارعاملي  تحليل عاملي تأیيدي و مدل
محاسبه شده است و روایي پرسشنامه با  t يرهاستاندارد و آما

روایي سنجي صوري و سازه و پایایي نيز با محاسبه ضریب 
همبستگي به تصدیق رسيد و طبق نتایج به دست آمده 

ي بين این بارعاملي استاندارد براي سنجش قدرت رابطه
هاي  گویه)ها  ي آنمشاهده  متغيرها با متغيرهاي قابل

. آمد  دست به 1/1بزرگتر از  هاتمام گویهدر ( پرسشنامه
به  1/1ي باال هاي سازههمچنين آلفاي کرونباخ براي همه

و بيان  دهددست آمد که اعتبار همگرایي باالیي را نشان مي
 جهت باالیي اعتبار از( پنهان متغيرهاي) هاسازه كه كندمي

راي نيز ب (CR)یر پایایي ترکيبيمقاد. برخوردارند مدل برازش
ان نش که شده گزارش 1/1 مقدار از باالتر هاتمامي سازه

پایایي . یایي ترکيبي مناسب برخوردارندپا از هاسازه دهد مي
 AVE و پایایي ترکيبي از 1/1از  AVE و 1/1ترکيبي از 

بزرگتر شد؛ بنابراین پرسشنامه از روایي همگرا نيز برخوردار 
 .است

 ي پژوهشهاتحليل داده -0

 يساز پژوهش توسط مدل هاي يهحاصل از بررسي فرضنتایج 
اعداد . آمده است 2در جدول  PLSو نرم افزار  واریانس محور

. دهدنوشته شده بر روي مسيرها ضرایب مسير را نمایش مي

براي آزمون معناداري ضرایب مسير با استفاده از روش بوت 
. استيودنت محاسبه شده است-استراپ مقادیر آزمون تي

باشد، ضریب  31/0استيودنت اگر بزرگتر از -یر آزمون تيمقاد
طور که در جدول  همان. معنادار است 11/1مسير در سطح 

 سهتحقيق  هاي يهنشان داده شده است، از بين فرض 2شماره 
 .فرضيه رد و مابقي تأیيد شدند

 نتایج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق -2جدول 

 معنادار تأثير سياسي مشارکت بر اینترنت از استفاده: اول فرضيه
در بررسي این فرضيه، نتایج نشان دادند که مقدار آماره  .دارد

باالتر است و لذا با اطمينان  91/1و از  117/1آزمون برابر 
. متغيرها رابطه معنادار وجود داردتوان بيان نمود بين مي% 91

 استفادهتوان گفت مي( 111/7)با توجه به مثبت بودن ضریب 
 . دارد مثبت و معنادار تأثير سياسي مشارکت بر اینترنت از

صورت  به سياسي مشارکت بر اینترنت از استفاده: دوم فرضيه
در بررسي این فرضيه، نتایج نشان  .دارد معنادار آفالین تأثير

 مسير

ضریب 
مسير 

(β) 

عدد 
-معني

 داري

(t-

value) 

نتيجه 
 به متغير از متغير آزمون

 استفاده از اینترنت

مشارکت 
 سياسي

 تأیيد 011/0 011/1

مشارکت 
سياسي 
 آفالین

 رد 100/7 701/7

مشارکت 
سياسي 
 آنالین

 تأیيد 721/2 102/7

مشارکت 
 مدني

 رد 133/1 111/1

نوع استفاده از 
 اینترنت

مشارکت 
 سياسي

 تأیيد 110/0 119/7

زمان استفاده از 
 اینترنت

مشارکت 
 سياسي

 رد 911/7 710/7
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کمتر است  91/1از  و 100/7دادند که مقدار آماره آزمون برابر 
  .شودو لذا فرضيه دوم رد مي

صورت  به سياسي مشارکت بر اینترنت از استفاده: سوم فرضيه
بررسي این فرضيه،  در .دارد معنادار تأثير( خطي درون) نیآنال

از  و 721/2نتایج نشان دادند که مقدار آماره آزمون برابر 
توان بيان نمود مي% 91باالتر است و لذا با اطمينان  91/1

با توجه به مثبت بودن . بين متغيرها رابطه معنادار وجود دارد
 مشارکت بر اینترنت از استفادهتوان گفت مي( 102/7)ضریب 
 .دارد مثبت و معنادار آنالین تأثير سياسي

 صورت به سياسي مشارکت بر اینترنت از استفاده: چهارم فرضيه
 133/1مقدار آماره آزمون برابر  .دارد معنادار تأثير مدني مشارکت

کمتر است و لذا فرض صفر آزمون ميني بر عدم  91/1از  و
% 91شود و با اطمينان وجود رابطه بين متغيرها پذیرفته مي

 .توان بيان نمود بين متغيرها رابطه معنادار وجود نداردمي

 تأثير سياسي مشارکت بر اینترنت از استفاده نوع: پنجم فرضيه
در بررسي این فرضيه، نتایج نشان دادند که مقدار  .دارد معنادار

باالتر است و لذا فرض  91/1از  و 110/0آماره آزمون برابر 
شود صفر آزمون ميني بر عدم وجود رابطه بين متغيرها رد مي

توان بيان نمود بين متغيرها رابطه مي% 91و با اطمينان 
( 119/7)با توجه به مثبت بودن ضریب . معنادار وجود دارد

 تأثير سياسي مشارکت بر اینترنت از استفاده توان گفت نوعمي
 از استفاده زمان ميزان: فرضيه ششم. دارد مثبت و معنادار

در بررسي این  .دارد معنادار تأثير سياسي مشارکت بر اینترنت
و  911/7فرضيه نتایج نشان دادند که مقدار آماره آزمون برابر 

 .شودکمتر است و لذا فرضيه ششم رد مي 91/1از 

 گيري نتيجه

 ميان رابطه شدت و جهت يبررس منظور به پژوهش نیا
 اثرات شناسایي و «سياسي مشارکت» و «اینترنت از استفاده»

جامعه  .انجام شد متغير دو این ميان ي رابطه ي کننده تعدیل
آماري این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

يري گ نمونهبا استفاده از روش که  دادندبندر انزلي تشکيل 
 ها افتهی. انجام شد ها آننفر از  001کوکران، نظرسنجي بين 

 از استفادهي طورکل بهنشان دادند با تأیيد فرضيه نخست 
دارد؛ اما  مثبت و معنادار تأثير سياسي مشارکت بر اینترنت

این یافته تا حدي با نتایج . استشدت این رابطه ضعيف 
در این مطالعه، . مطابقت دارد (Chae et al, 2019)فراتحليل 

تر استفاده از اینترنت با مشارکت ي اروپایي رابطه قويها نمونه
ي ها نمونهسياسي را نسبت به مطالعات انجام شده بر اساس 

 .اند دادهآسيایي گزارش 

 بر اینترنت از استفادهدر بررسي ابعاد مشارکت سياسي، 
دارد که شدت  مثبت و معنادار آنالین تأثير سياسي مشارکت

(. تأیيد فرضيه سوم پژوهش) استاین رابطه نيز ضعيف 
تأثيري بر مشارکت سياسي آفالین و  نترنتیااستفاده از 

(. رد فرضيه دوم و چهارم پژوهش. )مشارکت مدني نداشت
دهد که استفاده از اینترنت در بين  يمها نشان این یافته

کننده و بسيج  یتتقوتا حدي اثرات  موردمطالعهدانشجویان 
کننده دارد که منجر به تأیيد فرضيه اول و سوم پژوهش شده 
است، اما شدت ضعيف این ارتباط و از طرفي عدم تأثير 
استفاده از اینترنت بر مشارکت آفالین و مشارکت مدني را 

توان همراه با این واقعيت درک کرد که طبق مفهوم  يم
هاي  شبکه در فضاي مجازي وافراد  «اسالکتيویسم»

ي عرصه عمل ياما در واقع فعاالن ب ،دارند فعاليت اجتماعي
سياسي هستند که در عمل حاضر به فعاليت واقعي و آشکار 

 احساس هاشود آن هاي آنالین باعث مي این فعاليت. نيستند
 هایشان يتکه تأثير واقعي فعال یت کاذب پيدا کنند، درحاليرضا

هاي  يچ ارتباطي به فعاليتهيچ و یا بسيار ناچيز است و ه
صورت جدي و  سياسي واقعي ندارد، زیرا تمایلي ندارند به

تنها کنند و عميق و آشکار خود را درگير حل این مسائل 
تایپ کردن چند کلمه یا الیک  دهند يکاري که انجام م

 مشارکتکردن یک پست یا صفحه است، به جاي اینکه واقعًا 
 .(Chae et al, 2019 ) کنند

کنندگان رابطه بين استفاده از اینترنت و  یلتعدبررسي  رد
مشارکت سياسي دو متغير نوع استفاده از اینترنت و زمان 

ها ي قرار گرفت که طبق یافتهموردبررساستفاده از اینترنت 
نوع استفاده از اینترنت تأثير مثبت معناداري بر مشارکت 

مثبت بين استفاده  که ارتباط (تأیيد فرضيه پنجم)سياسي دارد 



 013/ همکار و سيده لعيا مرتضوي                                                                            ...هاي اجتماعي بر  تأثير نوع استفاده از رسانه

 

 

و  هاي خبري از اینترنت جهت پيگيري اخبار از طریق رسانه
دهد، اما زمان  يمبهبود و تقویت مشارکت سياسي را نشان 

استفاده از اینترنت بر مشارکت سياسي تأثير معناداري نداشت 
 (.رد فرضيه ششم)

پيمایشي »توان به هاي پژوهش حاضر مياز محدودیت
نظرجویي از دانشجویان  اشت كه صرفًاآن اشاره د« بودن

توان از  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر انزلي انجام شده و مي
« مقطعي بودن»مند شد و محدودیت  هاي كيفي بهره روش

 .توان با انجام پژوهش طولي برطرف كرد آن را مي

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

طور مشترک انجام این  نویسندگان به :سندگانیسهم نو

 .اند دار بوده پژوهش را عهده

این مقاله ما را  نگارشکساني که در  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمیاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :پژوهش ن اعتباريمأت

 .استبوده 
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 منابع و مآخذ

 منابع فارسي. الف
(. 0031) جندقي ميرمحله، فاطمه و خوش فر، غالمرضا -
: مورد مطالعه)اي و مشارکت سياسي  مصرف رسانه»

مطالعات توسعه اجتماعي فرهنگي، . «(شهروندان شهر گرگان
1(0): 011-021. 

بررسي »(. 0031) کاظمي پورثابت، شهال و رضایي، حسين -
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