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 چکیده

های نوینی برای کسب اطالعات و موجب شده تا شیوه یارتباطاتاطالعاتی و  هایوریفنا های اخیرپیشرفت

بدلیل محدودیت ایجاد محافل عمومی بحث و . بوجود آید های وبفناورینسل دوم  از طریقارتباطات سیاسی 

اجتماعی مبتنی  رسانه هاینقش های سنتی نظیر روزنامه و غیره، روند کاهنده عالقه مردم به رسانهگفتگو و 

بر مشارکت  4وبفناوری های گذاری اثر هدف پژوهش حاضر مطالعه. استبوده رو به افزایش همواره  4وب بر

پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از . باشدمیپیشین سیاسی رای دهندگان در انتخابات 

انجام  استان مازندران سال 38بین رای دهندگان باالی  نفر در 182پرسشنامه طراحی شده و با حجم نمونه 

و های اجتماعی  رسانهآیا بین استفاده از  بودهپاسخگویی به این پرسش  بدنبال این پژوهش. استشده

و  پیرسونها از روش تحلیل همبستگی برای آزمون فرضیهمشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد؟ 

 باین استفاده خبری کاربران ب از تحلیل پرسشنامه؛ آمده طبق نتایج بدست .استفاده شد رگرسیون خطی

مدت زمان استفاده، عضویت و ین ب همچنین .ردوجود دا مثبتیرابطه معنادار و میزان مشارکت سیاسی 

  .داردنمیزان مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود  با 4فناوری های وبکاربران از  تفریحیفعالیت 

 .، انتخابات4وباجتماعی،  رسانه های، مشارکت سیاسی، رای دادن :کلید واژه
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 و طرح مسئله مقدمه

از طریق  انشهروند نه تنها که است در نظام سیاسی انمشارکت شهروند به معنای مشارکت سیاسی

گیری مشارکت در تصمیمبرای  یفرصتد، بلکه ننکایفای می خود اسی جامعهدر زندگی سیآن، نقشی 

-رایج (.38: 3،4932فالد)دنیابمی را دستیابی به این اهداف درباره اهداف مشترک جامعه و بهترین راه

که شهروندان  کندتعریف میهایی ای از فعالیتمشارکت سیاسی را به عنوان مجموعه ،هاترین دیدگاه

  (.44: 4،4935مانتین)دهندانجام میدولتی ها و مقامات گذاری بر ساختار دولت، سیاستاثربا هدف 

در شهروندان رای دهی و مشارکت  ،ترین نوع مشارکت سیاسی در جوامع دموکراتیکاصلی در واقع

بخشی از فرایندهای انتخاباتی معاصر با توجه به کارکرد به عنوان در این میان، اینترنت  .انتخابات است

بر سطوح مشارکت  توانسته (395-391: 3177فر و همکاران،مرادی)اش به شهروندان اطالع رسانی

کوینتلیر و )شدبا( بصورت مثبت یا منفی)اثرگذار به فرایندهای سیاسی  شهروندانسیاسی و نزدیکی 

اینترنت با افزایش دسترسی و در دسترس بودن اطالعات، بطور خودکار چراکه (. 4-5: 1،4998ویسرس

ی ها منبع غالبرسانهدر این جوامع . تر شده استتر و دموکراتیکیک جامعه آگاهانهایجاد منجر به 

های تلویزیون، رادیو و رسانه» های سنتیبرخالف رسانه .شونددرباره اطالعات سیاسی محسوب می

به اطالعات نامحدودی دسترسی  ساخته، اینترنت کاربران را قادر (217-217 :2،4995پوالت) «چاپی

نه اآزادقادرند همچنین کاربران . یابندرا  یترتر و سریعو امکان انتشار اطالعات ارزان نندپیدا ک

حتی  .(33: 5،4932رحماواتی)اضافی ارسال کنند هزینهگونه بدون هیچ  اطالعات را به سایر کاربران

را و نشر اطالعات های هوشمند و سایر ابزارهای الکترونیکی، دسترسی به اینترنت وجود رایانه، گوشی

 (.2: 1،4931مرابت)به مراتب آسانتر کرده است

افزایش موجب  ،4999اواسط سال در  4وبی اهفناوریظهور  انقالب اینترنتی وجود، وبا این 

به عنوان نسل دوم شبکه جهانی ، 4وب. است شدهکاربران بیشتر و آگاهی تعامل مشارکت، دسترسی، 

نسخه برخالف »گذاری اطالعات آنالین برای همکاری و اشتراک افرادانایی روی تووب، تمرکز بسیاری 

 رسانه هایه بویژاین نوع وب ابزارهای  .(3321: 4931و همکاران،7رئوف)شته استداتا به امروز  «3وب

اظهارنظر، به کاربران فرصتی برای خود محور های کاربرتوسعه برنامه وتسهیل از طریق آن  اجتماعی

داده  و تعامالتهایی با منافع خاص ها، ساخت گروهها و فیلمگذاری محتوا، عکساشتراک

  (.2-1: 4931مرابت،)است



522 

مشارکت سیاسی برتبیین تاثیر رسانه های اجتماعی   

 
 

برجستگی بیشتری در حوزه  های اخیردر سالخود مذکور فرد ههای منحرببا قابلیتها این فناوری

های سیاسی از جمله انتخابات، بسیج بر فرایند اجتماعی رسانه هایگسترش تاثیر  .اندسیاست داشته 

شده بوضوح دیده  های سیاسی در سراسر جهانلف، اعتراضات مدنی و سایر فعالیتنیروهای مخا

 رسانه هایاثرگذاری  مواردجمله از  ،انتخابات در ایرانمطالعه  (.433: 8،4998بوید و آلیسون)است

   .در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است که بودهاجتماعی 

 حد تا ،فعالیت سیاسی میدانیی هاتیمحدود وجود با زین رانیا در یاجتماع رسانه های کاربران شمار

آن  همراه باهای اینترنت و زیرساخت اخیرهای در سال (.7،4938جعفری)است افتهی شیافزا زیادی

دو برابر جمعیت . همراه بوده استدر سراسر کشور های چشمگیری پیشرفت تلفن همراه در ایران با

 کارتسیممیلیون  85سیم کارت تلفن همراه واگذار شده که بیش از ، (میلیون 351بیش از )ایران

 (.3171،ایسنا)تاس رسیدهمیلیون  399بیش از های هوشمند کشور به  عداد گوشیت و وجود داردفعال 

میلیون کاربر ایرانی در  25تا  24بین و شبکه تلفن همراه در حال حاضر اینترنت  رفتتوجه به پیشبا 

  (.4938،جعفری)اجتماعی حضور فعالی دارند رسانه های

 یبررس به میرمستقیغ ای و میمستق صورت به کی هر گرفته صورت پژوهش نیا با رابطه در که یمنابع

مطالعات  :اندپرداخته یکاربرد و جامع بصورت یاسیس مشارکت یرو یاجتماع رسانه های ریتاث

که  دادنشان  سیاسی روی مشارکت اجتماعی رسانه هایتاثیر  زمینه، در (3172)اشتریان و امیرزاده

کاربران رابطه منفی و معناداری سیاسی اجتماعی و میزان مشارکت  رسانه هایبین میزان استفاده از 

شبکه مطالعه رابطه بین استفاده از  درنیز ( 3171)پور و همکارانعدلیهای یافته .اشته استوجود د

که بین مدت زمان داد اعتماد و مشارکت سیاسی شهروندان تبریزی نشان  اجتماعی فیس بوک با

شته ز فیس بوک با اعتماد و مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داعضویت و میزان استفاده ا

 . است

فضای مجازی و گرایش به مشارکت رابطه بین استفاده از  مطالعهدر  (3174)هرسیج و همکاران

بین کاربر علمی و کاربر خبری با آگاهی سیاسی، بحث  که ندنشان داد ،در بین دانشجویان سیاسی

ولی رابطه بین . شته استسیاسی و اثربخشی سیاسی درونی و بیرونی رابطه معنادار و مثبتی وجود دا

کاربر تفریحی با آگاهی سیاسی و بحث سیاسی رابطه منفی معنادار و با ابعاد اثربخشی سیاسی درونی 

رابطه بین اینترنت و زمینه در  (3179)مسعودنیا و همکارانمطالعات  .ه استو بیرونی غیرمعنادار بود

رنت با رویکرد و مشارکت که بین استفاده از اینت دادنشان  ارکت سیاسی بین شهروندان اصفهانمش

میزان و  درباره( 3188)عبدالهیان و حقگوییهای یافته .شته استداری وجود دارابطه معنا سیاسی
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بوده کیفیت استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه تهران و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی 

که هر چه میزان و کیفیت استفاده از اینترنت بیشتر باشد سطح های آنها نشان داد یافته. است

 .یابدنیز افزایش می مشارکت سیاسی کاربران

تمرکز بر اجتماعی اروپا با  رسانه هایمشارکت سیاسی در زمینه ، در (4934)39ویسنکمطالعات 

مشارکت سیاسی آنالین با سن یا موقعیت ایدئولوژیکی شرکت میزان که  داد نشانهای اروپا سیاست

رابطه مشارکت سیاسی آنالین با عالقمندی به سیاست میزان  .شته استاری نداکنندگان رابطه معناد

همچنین بین . شته استندا یرابطه معنادارزمینه ایدئولوژیکی فرد ، در حالیکه با شتهدامعناداری 

بوک برای ارتباطات فیسبکارگیری  کنندگان درنگرش شرکت بامشارکت سیاسی آنالین میزان 

 . شته استداوجود معناداری  رابطهسیاسی 

رابطه بین دسترسی به اینترنت و اطالعات آنالین  زمینه، در (4991)33دکینسکی و استروهای افتهی

که بین  هدادنشان ، اثربخشی و دانش سیاسی سیاسی تریاست جمهوری با مشاک انتخاباتدرباره 

 ، مشارکت سیاسی و دانش سیاسیاثربخشی داخلی بادسترسی به اینترنت و اطالعات آنالین میزان 

دسترسی به اینترنت و اثربخشی میزان بین ین همچن. شته استرابطه معنادار و مثبتی وجود دا

و اثربخشی خارجی ن بین دسترسی به اطالعات آنالی ولی ،شتهخارجی رابطه معنادار و مثبتی وجود دا

 . شته استرابطه معناداری وجود ندا

در این پژوهش  4های اجتماعی مبتنی بر فناوری های وب رسانهبا در نظرگرفتن مباحث مطرح شده 

هدف اصلی . شامل واتس اپ، تلگرام، فیس بوک، گوگل پالس، اینستاگرام، توئیتر و یوتیوب بوده است

پژوهش، مطالعه اثرگذاری این فناوری ها بر مشارکت سیاسی شهروندان در سطح استان مازندران 

اند که حداقل در یکی از انواع دهندگانی تعریف شدهن پاسخکاربران در این پژوهش به عنوا. است

مفهوم با استفاده از  اند در تالشاین پژوهش نگارندگان  .اندفعالیت داشته 4اجتماعی وب رسانه های

و تاثیر آن بر مبادله اطالعات، برساخته شدن هویت سیاسی و نهایتا اجتماعی  رسانه هایو  4وب

استان مازندران سطح در های حاصل از پرسشنامه توزیعی به تجزیه و تحلیل داده کنش سیاسی

 . بپردازند
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 چارچوب مفهومی

اطالعات سیاسی، ایجاد هویت سیاسی و نهایتا کنش سیاسی ارتباط  آزاد ، مبادله4بین مفاهیم  وب 

اغراض پژوهش حاضر، بین آنها و برای  شدهدر این بخش رابطه این مفاهیم واکاوی  .متقابل وجود دارد

 .مفصل بندی می شود

  2وب 

اطالعات از  شدمیجهانی اطالعاتی شناخته  رسانه هایبیست و یکم آنچه از محتوای  قرن ابتدای

های مختلفی بطور مستقیم از پایگاهکه بوده ها و تصاویری بود که حاوی نوشتهای شده  تعریفپیش 

 جهانی اینترنت رسانه هایاستفاده از  نفوذ فراگیر. شدمیاینترنتی ظاهر  هاییاهو در مرورگر نظیر

محتوای  در یجدیدتجربه شد که این امر ( 4وب) اطالعاتی جهانی شبکه ی ازنسل نوین سبب ظهور

توسط تیم اورایلی در سال  ، نخستین بار4اصطالح وب (.34،3777دینوچی)بوجود آورده است اینترنت

که تغییر تدریجی  شدای از خدمات نوینی معرفی برای توصیف مجموعه (31،4995اورایلی) 4992

 اکنون) نترنتیا ه،یاول یها سال در (.142: 32،4991آدیسون)درا توضیح می دا 3خدمات موجود در وب

 راکنندگان مشارکت به رجوع اجازه که ،هبود ییستایا نسبتا یمحتوا یدارا (شود یم دهینام 3وب

و 35دولی)اندهداشت را وب صفحات یرسان بروز و رییتغ ییتوانا وب صاحبان فقط و هداد ینم

بواسطه  ی آنمحتوا از یا عمده بخش که شتهدا ینییپا به باال کردیرو این نوع وب، (.4934همکاران،

از نویسندگان،  اندکیتعداد  3در وب (.4: 31،4935رانسبوتم)شودداده می توسعهارائه و  ،تیسا صاحبان

به منبع این  می توانند انبررلذا کا. می کنند از خوانندگان ایجاد بسیاریصفحات وب را برای تعداد 

با . دنیاب و خواندن اطالعات را ی اطالعاتاجازه جستجو و دننالعات بطور مستقیم دسترسی پیدا کاط

و 37حسن)استبودهب بسیار کم توجه به این امر تعامل کاربران و اشتراک گذاری محتوا در این و

-وب، مصرفاین نوع اکثر کاربران  مجموع می توان اینگونه بیان کرد کهدر  (.52: 4934همکاران،

شده که توسط تعداد نسبتا کمی از تولیدکنندگان ایجاد  آیندبشمار میکنندگان محتوا 

  (.381: 4998و همکاران،38آگچتین)است

و  تیوبسا یمحتوا دسترسی به اجازه کاربر به که است 3وب خود، سلف از تریتعامل و اتریپو 4وب

رویکرد پایین به باالیی برای توسعه  4وب (.12: 37،4997موروگسن)داده استاشتراک گذاری محتوا را 

 را محتوا از یا عمده بخش که بوده یخاص یهانمونهزمینه ساز  کاربر خود. شته استمحتوا در وب دا

از  .(4: 4935رانسبوتم،)استبوده یمتک ابزارها و هارساختیز یبراتنها  هاتیسا صاحبان به و داده ارائه
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اص طراحی شده در محیط اینترنت اصطالحی است که شامل مجموعه از ابزارهایی خ 4وباین حیث 

دریافت، مبادله و ارزیابی می های اجتماعی رسانهمحتوای تولید شده توسط کاربر و  است که

 ینترنتیا یهایورافن از استفاده یبرا یدیجد شیوه 4وباساسا (. 83-84: 49،4998مکنات)شود

و  4935نات و ایسوری،)نوشتن/خواندنوب  عنوان بهکه  (43،4935نات و ایسوری)بوده موجود

  (.12: 4997موروگسن،)شودمیشناخته  یمشارکت وب و محور مردم وب ،(12: 4997موروگسن،

ایجاد و  خود ینترنتیاکابردی  یها برنامه قیطر از را یاجتماع ارتباطات تا اجازه داده کاربر به 4وب

گذاری اطالعات، کاربر وب، اشتراککاربردی این های  برنامه .(4934دولی و همکاران،)دحفظ کن

 یاوهیش وباین  از این حیث (.44،4934ورن-پاور و فیلیپس)کرده استمحوری و همکاری را تسهیل 

 و شتهدا دیتأک یجمع اطالعات و کاربران یاجتماع تتعامال بر و کرده بیترغرا  یمشارکت و یتعامل

-می ارائه یموثرتر طورب ،کاربران جذب و وب از استفاده یبرا را نوینی یهافرصت

 قادر به نوشتن، بلکه بخواند، را مطالب تواند یم تنها نه 4وبدر  کاربر (.12: 4997موروگسن،)دهد

کمک  و کردهپشتیبانی  یهمکار روش از نیا. استبودهخود محتوای آنالین  رسانی بروز واصالح 

 (.4935نات و ایسوری،)استبوده 3نسبت به وب یجمع اطالعات یآور جمعکننده 

 4وب حال، نیا با. مجازی شناخته می شود های اجتماعیرسانهدر فرهنگ عمومی به عنوان  4وب

 گر،ید یسو از. اندساخته ممکن را تتعامال و یارمکه که شتهدا ییها یورناف و ابزارها برتاکید 

(. 4: 4935رانسبوتم،)داشته است تمرکز یرفتار مسائل و افراد یرو بر شتریب یاجتماع یها رسانه

 بر یمبتن یکاربرد یهابرنامه از یگروه ند از؛می دان عبارت های اجتماعیرسانه. کاپالن و هینلین

-می کاربران به را محتوا تبادل و خلق اجازه ،4وب یکیتکنولوژ و یفکر یها هیپا یرو بر که، نترنتیا

به تشخیص  که شتههای اجتماعی وجود دارسانه طور کلی، انواع گوناگونی ازبدر این تعریف  .دهد

، هاینگکروبالگیم ،هاوبالگ، ایپد یکیو شامل یاجتماع یهارسانه، وجودبا این . بیشتری نیاز است

کاپالن )استاینترنت  یمجاز جهان و یمجاز هاییباز جهان، یاجتماع رسانه های ،کاربراناجتماعات 

 (.393: 41،4934و هینلین

برقراری برای  که (31: 42،4997کافمن)اجتماعی است رسانه های، 4بخش خاصی از فناوری های وب

مشارکت کاربران در محتوای اینترنتی دریافتی  و (84: 4998مکنات،)ارتباط بین افراد طراحی شده 

سایت بر همین مبنا  (.3: 45،4997اورایلی و باتل)باشدمی 4اجتماعی در وب رسانه هایگی اساسی ویژ

-3؛اندداده ات راامکاناین که به افراد  روندبشمار میاجتماعی خدمات مبتنی بر وب  رسانه هایهای 

 فهرستی از کاربران-4 .در داخل یک سیستم محدود ایجاد کنند یک پروفایل عمومی یا شبه عمومی را
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موارد ساخته  ،عبور از فهرست ارتباطات خود با توانستهکاربر -1. کنند را برای برقراری ارتباط ایجاد

 (.727: 41،4939نگیلیو و ی)درا مشاهده کنشده توسط سایرین در سیستم 

 کنند برقرار ارتباط اعضا ریسا با تا ساخته قادر را کاربرانی، تعامل یبا ایجاد بستر یاجتماع رسانه های

 در یفرد یها تیفعال با مرتبط دانش و اطالعاتگذاری اشتراک با یاجتماع روابط بواسطه آنکه 

فضایی را برای افراد ، هارسانهاین  (.27: 4932و همکاران،47آالسیری)شده استایجاد  یواقع یزندگ

گو بپردازند و ه گفتیگر بود با دیگران را حفظ کنند، با یکدروابط خ اندستهتوانکرده که در آنجا ایجاد 

هایی را برای اجتماعی فرصت رسانه هایعالوه براین، این . بگذارند العاتی را به اشتراکهمچنین اط

: 48،4939روحانی و هاک)اندکردهها و افراد موجود فراهم روابط دوستانه جدید از طریق گروهتشکیل 

 افراد به آنها که ستین نیا ،کرده فرد به منحصر را یاجتماع رسانه های موضوعی کههمچنین . (24

 رسانه های خود را در اندتوانسته کاربرانبواسطه آن  بلکه کنند، مالقات ها بهیغر با دهندیم اجازه

  (.727: 4939لیو و یینگ،)دهند شینما و انیب یاجتماع

گذاری اطالعات و راکاجتماعی عالوه بر تولید و ویرایش محتوای آنالین، اشت رسانه هایاستفاده از 

جتماعات کاربری و اگیری هویت فردی و هویت جمعی، احساس تعلق به گروه، دانش در شکل

اجتماعی در مشارکت سیاسی و  رسانه هایهمچنین . سیار موثر بوده استارتباطات اجتماعی ب

 ظرفیت های مشارکت سیاسی، افزایشکاهش هزینه ،(51-55: 3171قاضی نوری و همکاران، )مدنی

: 47،4931بوی)اثرگذار بوده استبسیار های سیاسی فعالیت دیگرو  اعتراضاتمخالف،  نیروهای بسیج

73-79.)  

 مبادله اطالعات و برساخته شدن هویت سیاسی

محمل مناسبی برای تبادل اطالعات  توانسته اجتماعی رسانه های در ژهیبو ن،یآنال یاسیس یگفتگوها

سبب  است ممکن یاجتماع رسانه های. بران شودرشبکه های اجتماعی و هویت سیاسی کا برساختو 

با محتوای ( از نظر سیاسی مشارکت کمی داشته و به حاشیه رانده شده)تسهیل مواجه کاربران 

ها از فضای افراد از طریق این فناوریبدین ترتیب  (.4-1: 19،4938وکاری و والریانی)شوندسیاسی 

ها همچنین این فناوری (.11: 4934و همکاران،13میجر)شوندخصوصی به فضای عمومی وارد می

. خواهند با دیگران برای مشارکت در گفتمان روبرو شوندفرصتی فراهم کرده برای افرادی که نمی

یابد که در نتیجه فرصتی برای اظهارنظر سیاسی و بیان سایر عقایدش در محیطی راحت را میکاربر 
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: 4997کافمن،)گیرد و کاربران برای مشارکت در سیاست تشویق می شوندآن معنای گفتگو شکل می

38 .) 

های سیاسی با افراد توانند به عضویت گروهی درآیند و بحثوگذار در وب میکاربران با گشت

اینگونه درباره موضوعات مرتبط با و ( 3511: 4934و همکاران،14کانروی)همفکرشان انجام دهند

پس فعالیت کاربر موجب افزایش تعدد نظرات، جریان (. 224: 4995پوالت،)یابندسیاست آگاهی می

احتمال وجود داشته که  نیا(. 342: 4934و همکاران،11بونسون)گرددآزاد اطالعات و آزادی بیان می

 برای را آنها خود نوبه به که شود یاسیس یهابحث یبرخ بهآنها برای ورود  قیتشواین امر سبب 

 بویژه رسانه های اجتماعی، نترنتیا(. 1: 4938وکاری و والریانی،)دکنیم جیبس یاسیس هایفعالیت

 یدسترس با فردی هر رایز است؛فراهم کرده  مواجهه هویت های جمعی متفاوت یبرا یدیجد یفضا

 ارسال نیآنال یهاتیوبسا و هاانجمناز طریق  را خود نظرات او ی خود یهالیمیا توانسته نترنتیا به

-ترغیب می تیفعال کی یسازمانده ای خاص نامزد کی به دادن یرا یبرا از اینرو کاربران. کند

گذاری اطالعات سیاسی از یک مصرف با اشتراکدر واقع کاربر (. 817: 4997آندویزا و همکاران،)شوند

-کننده آنالین اطالعات به یک تولید کننده و تبادل کننده اطالعات سیاسی تبدیل می

 (. 39: 4997کافمن،)شود

افرادی که زمان زیادی را در اینترنت عده ای از محققان بر این باورند که « نظریه جایگزینی»بر اساس 

عدلی پور و همکاران، )ها داشته باشندفرصت بیشتری برای سایر فعالیت اند نمی توانندصرف کرده

به کاهش اعتماد و اثربخشی سیاسی شهروندان و افزایش از و رسانه های اجتماعی  (377: 3171

رسانه های پوتنام از جمله محققانی است که از تاثیر منفی . خودبیگانگی آنها منجر شده است

شهرام نیا و )استی شدن و بسیج سیاسی شهروندان سخن به میان آوردهدر فرایند اجتماع اجتماعی

 نیا که چرا ،شتهدا تتعامال بر خربیم ریتاث نترنتیا که بوده باور نیا بروی (. 44-41: 3171همکاران،

 ،هاها و سرگرمییپرت حواس نیا جهینت در .اندگرفته قرار استفاده مورد یسرگرم یبرا عمدتاها یورناف

 یهاگروه به وستنیپ مانند یاجتماع ای یمدن یهاتیفعال هب یکمتر زمان است ممکن شهروندان

ها همچنین این فناوری(. 371: 12،4997بولیان)اختصاص دهند دوستان و خانواده از دیبازد ،یمدن

اجتماعی  رسانه هایاگر چه . بیشتر از اینکه تنوع ارتباطات را ترغیب کنند در پی همگنی هستند

با . های خاص مسئوالن حکومتی و مشارکت سیاسی کننداند افراد را تشویق به ایجاد نگرشتوانسته

اند های انزواطلبانه و عقاید قطبی تر شده فرد، نتوانستهها به علت تقویت دیدگاهرسانهاین وجود، این 

گزینی معتقدند که اگر افراد در واقع طرفداران نظریه جای. به مشارکت سیاسی مستقیمی منجر گردند
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زمان بیشتری را در فضای مجازی سپری کنند سرمایه اجتماعی و اعتماد آنها به نهادهای سیاسی 

 (. 377-378: 3179مسعودنیا و همکاران،)ای خواهد یافتکاهشی فزاینده

ان کننده در مقابل دیدگاه مذکور، رویکرد دیگری وجود داشته که در تضاد با نظریه جایگزینی و بی

و مقاله حاضر بیشتر با این نظریه بر سر  های سیاسی بوده استاثرگذاری مثبت اینترنت روی فعالیت

 به تر ارزان یدسترساینترنت سبب  معروف بوده،« نظریه بسیج»بر اساس این نظریه که به . مهر است

 یمثبت ریتاث خود نوبه بهاین امر  که سیاسی کاربران شده اطالعات سطح شیافزا و یاسیس اطالعات

و 15آندویزا)شته استدا در برساخته شدن و بازشناسی هویت های سیاسی و نهایتا مشارکت سیاسی

سبب ایجاد فرصتی برای  ارزان و مناسب یدسترسعالوه بر  نترنتیادر واقع (. 813: 4997همکاران،

شده  کاربران به یراحت و تیامن احساساین امر سبب انتقال  که گردیده ان ناشناسکاربر اظهارنظر

 کاهش را سیاسی مشارکت هایهزینه برخی ناظران بر این باورند که اینترنت،(. 44: 11،4937لیو)است

 زمان به نیاز چشمگیری طورب اینترنت. کرده است کمک حدی تا سیاسی تعامالت سطح به و داده

 (. 2: 17،4931کیم و چن)داده است کاهش را سیاست در شدن درگیر برای

 مشارکت سیاسیکنش و 

شرح  18وربا، اسکولزمن و بردیتعریفی است که توسط در خصوص تعریف کنش و مشارکت سیاسی، 

چه بطور  -شودمیانجام دولت  اتبر اقدام موثر گذاریهدف اثربا فعالیتی که ». ه استداده شد

گذاری بر اثرعمومی یا بطور غیرمستقیم با های یا اجرای سیاست ایجاد وگذاری بر اثرمستقیم با 

که  بوده نیز معتقد 29کانوی (.31: 17،4931کالدر)«اندکردهایجاد ها را ستانتخاب افرادی که این سیا

مختلف گذاری بر سطوح اثربرای توسط شهروندان  است کههایی مجموعه فعالیتمشارکت سیاسی 

: 4933و همکاران،23ویتاک)شوددولتی انجام میها یا مقامات رسمی حکومتی نظیر ساختار، سیاست

4.)  

برای  همهای اجتماعی که عبارتند از همه ابعاد فعالیت سیاسی کنش بودهنیز معتقد  24نوریس

گذاری غیر اثربرای  و همهای دولتی و فرایندهای سیاسی طراحی شده نگذاری مستقیم بر سازمااثر

تغییر الگوهای سیستماتیک رفتار اجتماعی طراحی شده یا تالش برای و مستقیم روی جامعه مدنی 

سیاسی بطور سنتی در  مشارکت: انداظهار داشته و همکاران 21ایلیر (.43-44: 4935مانتین،)است

های مدنی و سیاسی سازمان یافته نظیر قوق و وظایفی است که شامل فعالیتای از حقالب مجموعه

ای مشارکت سیاسی را به عنوان درجه 22مونرو. شودمیتصور ( ی، پیوستن به حزب سیاسیرای گیر)
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های سیاسی استفاده می رکت در فعالیتکه در آن شهروندان از حقوق خود در زمینه مشا کردهتعریف 

: 4931المپریانو،)(های سیاسی انرژی بربیان، رای دادن، نفوذ یا فعالیت اعتراض، آزادی)نظیر . کنند

44.)  

وی برخی ربر گذاری اثراقدامی که توسط شهروندان عادی برای »مشارکت سیاسی را به عنوان  25بردی

 .3 را در سه بخش شرح داده؛ مشارکت سیاسی وی. کرده استتعریف  «شوداز نتایج سیاسی انجام می

 «مردم» .4. اندکردهمشارکت در آن ای که مردم داوطلبانه های آشکار و قابل مشاهدهاقدامات و فعالیت

های این مفهوم به تالش .1. استکارمندان دولت نه نه نخبگان سیاسی و  ،به معنی شهروندان عادی

که عالقمندی  بودهبردی معتقد  .داشته استعمدی برای نفوذ مردم در قدرت، برای ایجاد تغییر اشاره 

کافی برای مشارکت،  های سیاسی بطور مکرریا حتی بحث به سیاست و موضوعات اجتماعی

 فقطسیاسی  مشارکت توان بیان کرد کهدر مجموع اینگونه می (.481: 4934اکمن و امنا،)نیست

 در نفوذ هدفشان که است ییها تیفعال شامل بلکه ست،ین یاسیس نخبگان انتخاب به محدود

 بواسطه که اندشده تبدیل به ابزاری فعالیت ها نیادر واقع  (.39: 4938لی،)است نخبگان یریگ میتصم

: 21،4932ژانگ و لین)یابدانتقال می استمدارانیس و دولت به مردم یها خواسته و قیعال ازها،ین ،آن

44.)  

استفاده اطالعاتی از اینترنت موجب تشویق مشارکت اجتماعی و رشد مشارکت بر اساس نظریه بسیج، 

در ترغیب اجتماعی  رسانه هایاینترنت و  (.429: 27،4939وی و یان)شودمیشهروندان سیاسی 

به اعتقاد بسیاری . کنون ایفا کرده استبرای مشارکت سیاسی نقش مهمی تا شهروندان و ایجاد فرصت

تواند مسیر دموکراتیک کردن اظهارنظرهای اجتماعی را در آینده هموارتر از تحلیلگران این فضا می

 .حاضر را می توان به شکل زیر خالصه کرد، مدل مفهومی پژوهش لذا با توجه به موارد مذکور . کند

 منبع؛ نگارندگان -؛ مدل مفهومی پژوهش4نمودار                                                  

 

 

 

 

 

2وب   

، اجتماعات هاینگکروبالگیم ،هاوبالگ، ایپد یکیو؛ رسانه های اجتماعی

 یمجاز جهان و یمجاز هاییباز ی، جهاناجتماع هایشبکه ،کاربران

 اینترنت

تولیدکننده و مصرف کننده محتوا-   

گذاری عکس، فیلم و محتوااشتراک -  

 رویکرد پایین به باال-

نوشتن/، خواندنوب کاربر محور، مشارکتی-  
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 فرضیه های پژوهش 

 :های زیر را مطرح ساختو پیشینه تحقیق می توان فرضیه مفهومیدر مجموع با تکیه بر چارچوب 

 .رابطه معناداری وجود دارد مشارکت سیاسی بااجتماعی  رسانه هایکاربران از خبری استفاده بین 

 .مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد بااجتماعی  رسانه هایحی کاربران از یبین استفاده تفر

 .میزان مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد بااجتماعی  رسانه هایاز بین مدت زمان استفاده 

 .میزان مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد بااجتماعی  رسانه هایدر  بین مدت زمان عضویت

 تعاریف عملیاتی

 : شودمی بخش اجتماعی شامل دو رسانه هایبکارگیری  .3

اجتماعی که شامل مدت زمان عضویت و میزان استفاده کاربران  رسانه هایکمیت بکارگیری ( الف

 . است

استفاده خبری )ها، هرسانی بر چگونگی استفاده از این اجتماعی که مبتن رسانه هاینوع بکارگیری ( ب

فرهنگی، سیاسی و  –اجتماعیجستجوی تصاویر، موضوعات و اخبار )کاربر خبری ، (و تفریحی

دیدن عکس و پروفایل دوستان و آشنایان، چت و گفتگوی دوستانه با )و کاربر تفریحی ...( اقتصادی

 .است...( دوستان و آشنایان

که با هدف  شتهشهروندان عادی اشاره داهای به فعالیت این مفهوم: مشارکت سیاسیکنش و .4

 (.2: 4931کیم و چن،)اثرگذاری بر نتایج سیاسی نظیر سیاست ها و اقدامات دولت صورت می گیرد

 ؛بطور کلی می توان مشارکت سیاسی را به دو دسته متعارف و غیر متعارف تقسیم کرد

 کارکردهای سیاسی

مبادله آزاد اطالعات و اعالم مواضع -  

سیاسیاجتماعات  احساس تعلق به گروه و  -  

خصوصا در انتخابات مشارکت سیاسی و مدنیکنش و  -  
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از نظام  پشتیبانیکه افراد جامعه برای  استای متعارف؛ هر گونه عمل داوطلبانهی مشارکت سیاس(الف

ریزی شده توسط معین شده که بطور رسمی و برنامه هایگذاری بر آن در چارچوباثرسیاسی و 

 . ها و نهادهای رسمی کشور صورت می گیرد انجام می دهندسازمان

 ای برای پشتیبانی جامعه افراد کهاست  یاداوطلبانه عمل گونه هر رمتعارف؛یغ یاسیس مشارکت(ب

 و نهادها توسط یرسم و شده مشخص یهاچارچوب از خارج در یاسیس اناتیجر و نظام بر یگذاراثر

 در که بوده یاسیس تیفعال گونه هر شامل مشارکت نوع نیا. دهندیم انجام کشور یرسم یها سازمان

 و شده تعیین شیپ از شکل و ساخت و شودیم انجام حکومت با آنها رابطه و افراد نیب متقابل کنش

مشارکت  مقیاسپژوهش حاضر در  (.375-371: 3181،یهاشم و یوثوق)ندارد شده یزیربرنامه

مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، ) هایی نظیرساس مشارکت سیاسی متعارف با گویه، بر اسیاسی

  .سنجیده شده است...( مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی

 حجم نمونه

نمونه بخشی . ا تعمیم دهیمه آنهنتایج را ب داریممایل تای از جمعیتی که  از زیرمجموعه نمونه عبارتند

از ای که می توان به گونهشود، از پیش تعیین شده انتخاب می است که با روش مطالعهامعه تحت از ج

 (.39: 3185عمیدی،)انجام داد هایی درباره کل جامعهنتخاب، استنباطاین بخش، با توجه به روش ا

 مطالعهلحاظ وسعت تقریباً بزرگ بوده و  هم بهلحاظ تعداد و  هم بهحجم جامعه آماری  بدلیل اینکه

با  لذا سعی شده. دبوبه لحاظ زمان و هزینه اقتصادی مقدور ناستان مازندران  نظرات تمامی شهروندان

ای احتمالی و قابل  هدف، نمونه  گیری و بمنظور افزایش دقت از جامعه های نمونه استفاده از روش

، برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از رابطه ذیل در این راستا. ه هدف انتخاب گرددجامع رایتعمیم ب

 ؛شد استفاده

pqDN

Npq
n




)( 1
        

pq،مطالعهنسبت موافقین با موضوع مورد pکه در آن 1،4
2BD  وB با در . کران خطا است

با فرض این نسبت، مقدار نمونه به حداکثر مقدار ممکن خواهد ) p/5و 5/Bنظر گرفتن 

برای حصول اطمینان  .آمده استدست نفر ب 182بر اساس فرمول کوکران ، حداکثر حجم نمونه (رسید

پرسشنامه تکمیل و  187گردید که  بین شهروندان توزیعپرسشنامه  239 از بازگشت پرسشنامه،

 به دهندگانپاسخ. پرسشنامه باقی ماند 182های مخدوش از حذف پرسشنامه بعد. برگشت داده شد
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 رسانه های در دهندگانپاسخ از( نفر 147) درصد 4/85( الف: اندشده میتقس گروه دو به پرسشنامه

 یاجتماع رسانه های در دهندگانپاسخ از (نفر 57) درصد 8/32 (ب. اندشتهدا تیعضو یاجتماع

 . اندشتهندا تیعضو

 آزمون پرسشنامه

و وثوقی و ( 4931)و همکاران28های پیشنهادی یاماماتوبر اساس گویهحاضر پرسشنامه 

و آزمون فرضیه از طریق  های مورد نیاز برای تحلیلداده. شده است طراحی( 3181)هاشمی

های توزیعی در استان مازندران بدست آمده و در مرحله بعد از طریق کدگذاری در نرم افزار پرسشنامه

SPSS های متعددی تعیین پایایی پژوهش، ابتدا پرسش برایهمچنین . نتایج پژوهش استخراج گردید

بمنظور  پس از ویراش الزم و. در نهایت پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت آماده گردیدکه مطرح شد، 

 .اد نمونه بصورت آزمایشی پخش شدعدد از پرسشنامه بین افر 29، ابتدااطمینان پایایی پرسشنامه

گر این است که که نشان بوده 781/9ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با 

آلفا  رها میزانبرای تمام متغی 3بر اساس جدول . استبوده ها در حد مطلوبی هبستگی درونی گویه

 .ت آمده استبدس 7/9بیش از 

 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها: 3جدول 

هایرمتغ  آلفای کرونباخ تعداد گویه 

737/9 2 کاربران خبری  

894/9 1 کاربران تفریحی  

72/9 2 مشارکت سیاسی  

 های پژوهشیافته

رای دهندگان، میانگین و انحراف معیار ابعاد بکارگیری اینترنت و های ویژگیبه معرفی در ابتدا 

 .پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهای فرضیه و بعد هشدپرداخته مشارکت سیاسی 
 براساس درصد های رای دهندگانویژگی: 4جدول 

 

 جنسیت

7/27 زن   

 سن

45زیر   5/32  

1/54 مرد  15-45  7/47  

 

 

 تحصیالت

1/13 دیپلم و پایین تر  15-25  4/47  

1/49 فوق دیپلم به باال 25   2/48  

5/19 کارشناسی   

 درآمد

1/49 کم  

1/32 کارشناسی ارشد 4/18 متوسط   

1/1 دکتری 5/33 زیاد   
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میانگین  .بوده است 37/3و انحراف معیار این متغیر  45/1اسی میانگین میزان تمایل به مشارکت سی

میانگین فعالیت . بوده است 58/9و انحراف معیار  57/4اجتماعی  رسانه هایفعالیت کاربران در 

و  11/4نگین فعالیت کاربران تفریحی میا. بوده است 747/9و انحراف معیار  55/4کاربران خبری 

 33/3و انحراف معیار  55/4میانگین مدت زمان استفاده در شبانه روز . بوده است 858/9انحراف معیار 

 .بوده است 92/3و انحراف معیار  17/4میانگین مدت زمان عضویت . بوده است
میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در هر یک از ابعاد اینترنت و مشارکت سیاسی: 1جدول  

یرهامتغ  انحراف معیار میانگین 

45/1 مشارکت سیاسی  37/3  

57/4 فعالیت کاربران  58/9  

55/4 فعالیت کاربران خبری  747/9  

11/4 فعالیت کاربران تفریحی  858/9  

(ساعت)مدت زمان استفاده   55/4  33/3  

(سال)مدت زمان عضویت  71/4  92/3  

و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و SPSS ها از نرم افزار صحت این فرضیه ارزیابی وبمنظور 

 .شده استاستفاده رگرسیون 

 مشارکت سیاسیهمبستگی بین ابعاد مختلف اینترنت و : 2جدول

مدت زمان 

(سال)عضویت  

مدت زمان استفاده 

(ساعت)  

فعالیت کاربران 

 تفریحی

فعالیت کاربران 

 خبری

 

 شرح آزمون

 

رمتغی  

**311/9  **387/9  958/9-  **182/9   پیرسون 

991/9 مشارکت سیاسی  993/9  478/9  999/9  معناداری 

 تعداد 147 147 147 147

با رویکرد مشارکت سیاسی نشان داده  پیرسون هر یک از ابعاد اینترنتهمبستگی ضریب  2در جدول

. استبوده معنادار ( p<93/9)کاربران تفریحی در سطح فعالیت ها بجز تمام همبستگی. استشده 

مشارکت سیاسی با ضریب  وباالترین میزان همبستگی مربوط به رابطه فعالیت کاربران خبری 

فعالیت خبری کاربران با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و بین ی یعن .استبوده  182/9همسبتگی 

 رسانهبین تمام ابعاد بکارگیری ها بر اساس تجزیه و تحلیل حاصل از داده .داشته است معناداری وجود

در . شته استوجود دابا مشارکت سیاسی رابطه معناداری جز فعالیت تفریحی کاربران بهای اجتماعی 

 یزان مشارکت سیاسی رابطه معنادار و مثبتیاجتماعی و م رسانه هایبین مدت زمان استفاده از  واقع

میزان  واجتماعی  رسانه هایبین مدت زمان عضویت در  و شتهوجود دا 387/9با ضریب همبستگی 
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این در حالی . شته استوجود دا 311/9با ضریب همبستگی  و مثبتی مشارکت سیاسی رابطه معنادار

 .شته استبین فعالیت تفریحی کاربران و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود ندا که بوده

 نتایج مدل رگرسیون به ازای رابطه مصرف اینترنت با مشارکت سیاسی: 5جدول

 R مالک ر متغی ر پیش بینمتغی
 

 

 

R
4 

 

R
4 

 تعدیل شده

 خطای استاندارد

 برآورد

F 

 

 

 

سطح 

 معناداری

 ابعاد استفاده

 اینترنتاز 

 97/3 327/9 357/9 177/9 مشارکت سیاسی

 

41/35 999/9 

ابعاد بکارگیری که  دادنشان  5جدول  ،های حاصل از پرسشنامهبا توجه به تجزیه و تحلیل داده

یر مالک متغبین بصورت معناداری ر پیشو متغی شتهینی مشارکت سیاسی را دابی پیشاینترنت توانای

با مشارکت  اینترنت از ابعاد استفاده (R)مقدار همبستگی چندگانه همچنین  .ستکرده ارا تبیین 

R)است و ضریب تعیین  177/9سیاسی 
-واریانسنشان دهنده مقدار قابل تبیین است که  357/9 (4

 .استبوده استفاده از اینترنت سی از روی ابعاد مشارکت سیامشترک های 

 ازای رابطه هر بعد مصرف اینترنت با مشارکت سیاسی بهو استاندارد  ضرایب غیراستاندارد :1جدول

 B مدل
 ضرایب غیراستاندراد

 خطای معیار

 ضرایب غیراستاندراد

Beta 
 ضرایب استاندارد

t سطح معناداری 

 118/9 273/9 948/9 911/9 913/9 سال

 27/9 17/9 924/9 911/9 921/9 ساعت

 984/9 -72/3 -97/9 97/9 -343/9 کاربر تفریحی

 999/9 14/1 117/9 987/9 587/9 خبریکاربر 

 یمشارکت سیاس: متغیر وابسته

هر بعد بکارگیری اینترنت بر  برای ،Betaو استاندارد  Bضرایب رگرسیون غیراستاندارد  1جدول 

معنادار  کنندهبینیتنها پیش بر اساس رگرسیون استاندارد کاربر خبری .استبوده مشارکت سیاسی 

رگرسیون نشان . استبوده برخوردار  Beta 117/9باال و ضریب  Bاز وزن  که بوده مشارکت سیاسی

ولی . شته استداکه بین فعالیت کاربر خبری و مشارکت سیاسی رابطه معنادار و مثبتی وجود  داده

هیچ رابطه معناداری وجود و فعالیت کاربر تفریحی مدت زمان عضویت  بین مدت زمان استفاده،

طبق یافته های پژوهش  هر بعد بکارگیری اینترنت بر مشارکت سیاسیل زیر گویای مد .شته استندا

 .حاضر است

 منبع؛ نگارندگان -؛ ابعاد بکارگیری اینترنت بر مشارکت سیاسی4نمودار

(ساعت)مدت زمان استفاده   
Beta= 820/8  
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 نتیجه

از اطالعات را برای شهروندان با مزایای زیادی حجمی  4اجتماعی وب رسانه هایت بویژه اینترن

 با وجودهای سنتی رسانه. فراهم کرده استسنتی نظیر روزنامه  یهایر رسانهمتعددی نسبت به سا

تگو، تولید و ارسال گفبحث و برای  الزم، فضای (بصورت یکجانبه) ارائه اطالعات خود به شهروندان

سنتی  هایدر نتیجه سرانه مطالعه و رجوع افراد به این رسانه. اندنداشتهرا محتوا با مخاطبان خود 

اما در . کاهش پیدا کرده و نقش انحصاری سابق آنها از بین رفته استشهروندان برای افزایش آگاهی 

جریان آزاد و دوجانبه با کننده محتوا کاربران به عنوان تولیدکننده و مصرف ،اجتماعی رسانه های

 .شوندمیمواجه اطالعات 

فرهنگی، -ه درباره موضوعات مختلف اجتماعیدهد کن آزاد اطالعات به کاربر فرصت میاین جریا

ها از استفاده صرف دولت اجتماعی رسانه هایویژگی بعالوه این . آگاهی پیدا کند... اقتصادی، سیاسی

جریان  لذا. است جلوگیری کرده( دیدگاه سنتی باال به پایین)های ارتباطی رسمی خودشان از کانال

این  ر در حالی است کهاین ام. ه پایین بوده با چالش جدی روبرو شده استاطالعاتی که از باال ب

  .فرایند انتقال اطالعات مشارکت کننداربران این امکان را داده در ها به کفناوری

ز نتایج حاصل ا. بندی شده استتقسیم کاربران به دو قسم خبری و تفریحیفعالیت  ،در این پژوهش

 رگرسیون نشان داده کههای پژوهش بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون و یافتهتجزیه تحلیل 

هر چه میزان و بین استفاده کاربر خبری و مشارکت سیاسی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشته 

افزایش نیز شود مشارکت سیاسی اجتماعی بیشتر  رسانه هایاز شهروندان استان مازندران استفاده 

مشارکت سیاسی در این پژوهش کننده بینیفعالیت کاربران خبری تنها متغیر پیش همچنین. یابدمی

  .بوده است

های اجتماعیشبکه  (سال)مدت زمان عضویت   

 کاربر تفریحی

 کاربر خبری

 مشارکت سیاسی
Beta= 842/8  

 
Beta=

80/8-  

960/8=Beta 

 
R4 357/9=  
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، هرسیج و (3179)مسعودنیا و همکاران ،های تجربی گذشتهاین نتیجه با یافته های حاصل از پژوهش

و وکاری و ( 4937)، لیو(4931)، کیم و چین(4997)آندویزا و همکاران ،( 3174)انهمکار

نگرشی، فرصت  با هر نوعتوانند میافراد  طبق یافته های این پژوهش ها،. همسو است (4938)والریانی

ای آن مشارکت سیاسی با روند فزایندهرا داشته باشند که بدنبال  اجتماعی رسانه هایفعالیت در این 

سبب بحث و  اجتماعی رسانه هایدر  طالعاتا انتقالتوان بیان کرد که اینگونه می. شودمیمواجه 

با قابلیت  هارسانهاین . ه استگفتگوی گسترده بین کاربران درباره مسائل گوناگون گردید

بنابراین از . ه استهای مختلف شدرسانی و همکاری بین افراد و گروهنوشتن سبب اطالع/خواندن

 کاربرانبرای ( غیرمجازی)سیاسی واقعی -اجتماعی فعالیت هایکه موانع مختلف در ایجاد  آنجایی

این امر . شده استای برای گفتگو و تبادل اطالعات تبدیل  ؛ نتیجتاً فضای مجازی به عرصهشتهوجود دا

این  .شده استنیز های مشارکت سیاسی و افزایش بسیج نیروها سبب کاهش هزینهبه نوبه خود 

موضوع در مورد کاربران پژوهش حاضر در استان مازندران، خصوصا برهه های انتخاباتی، نیز صدق می 

 .کند

سیاسی و  اجتماعی و افزایش مشارکت رسانه هایزیر برای استفاده از راهکارهای در این پژوهش 

 :شودبسیج نیروها ارائه می

از بار مالی و  ، به استفاده از رسانه های اجتماعیتعریف و تصویب ضوابط و قوانین مربوطه دولت با -3

ماال امکان فساد مالی ناشی از هزینه های سنگین تبلیغات سنتی در انتخابات بکاهد  و همچنین رابطه 

به این ترتیب حوزه عمومی . یکطرفه از باال به پایین بین نامزدها و مردم تبدیل به رابطه دو طرفه گردد

 . اس تقویت می شودمورد نظر یورگن هابرم

طالب خود در کمترین زمان بازنشر م و اجتماعی رسانه های نامزدهای انتخاباتی با استفاده از -4

عالوه بر افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، . توانند به هزاران مخاطب دسترسی پیدا کنندممکن می

افکنی بهباید با تخریب، شائ ،مجازی مند کردن و تسری قوانین انتخاباتی به فضایدولت باید با ضابطه

، فرهنگ مسئولیت پذیری شهروندان را در محیط مجازی افزایش و نشر اخبار جعلی علیه نامزدها 

 .دهد
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