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 کاربران سیاسی مشارکت فراتحلیل سیاسی؛ مشارکت و اجتماعی های رسانه (.7931) یوسف خجیر، و هادی؛ خانیکی،
   .707-171 (،7)77 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه .اجتماعی های رسانه

 
  1002-6467شاپا: 

  آزاد است. نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

 های اجتماعی و مشارکت سیاسی؛رسانه
 های اجتماعی فراتحلیل مشارکت سیاسی کاربران رسانه

 
 2یوسف خجیر، 1هادی خانیکی

 22/30/1031پذیرش: ؛    11/30/1031دریافت: 
 

 چکیده
دو ساح   در «های اجتمااعی و مشاارکت سیاسایرسانه»های مرتبط با  این مقاله با هدف فراتحلیل پژوهش

هاا  باین آن ۀها و ساس  مقایساپژوهش خارجی و داخلی نخست به بررسی نقاط قوت و ضعف این پژوهش
-و نتیجاه ،معیاار( دهمعیاار(، روشای ) چهاارها در سه بخاش نراری )پژوهش ،. در این فراتحلیلپردازد می

هاا، تناو  وت پاژوهشتارین نقااط قا . فراتحلیل بیانگر این است کاه مها شدندبررسی  (معیار دو) شناختی
هاای انتخااب مجا  آماری، تنو  شایوه ۀرویکردهای نرری، استفاده از چارچوب نرری تلفیقی، تنو  جامع

مال با توان آماری باال، توجه به سح  تحلیل خرد، تناو  در  های آماری متنو  و درعیننمونه، استفاده از آزمون
های گوناگون در بخش نتایج است. همچنین نقااط ضاعف و توجه به تأثیر ،های اجتماعی مورد بررسیرسانه

-ضاعیف از چاارچوب ۀهای نرری غیرمرتبط در مبانی نرری، استفادها و دیدگاهها، استفاده از نرریهپژوهش

پاارادای   ۀها، ضعف تبیین ابعاد مشارکت سیاسی در مبامث نرری، غلباشده در تحلیل یافته های نرری تعیین
های کیفی و تلفیقی، ضعف سنجش روایی و پایاایی ، ناتوانی در استفاده از روشییمایشگرایی و روش پاثبات

یافتن به نتایج متناقض در بحث ناو  سازی متغیر مشارکت سیاسی در پرسشنامه و دستابزار، ضعف شاخص
 تأثیر است.   

 شی، کاربر، معیار نرری، معیار رومشارکت سیاسی، های اجتماعیرسانه :ها کلیدواژه
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 مقدمهـ 1
 ۀآن در پنج دهه بعد از آن، جامعا ۀروی و گسترش بی 7340 ۀاینترنت در اواخر دهبا ظهور 

سیاسات و  ۀهاای مختلاف زنادگی ازجملاه ماوزدچار تحوالت فراوانی در ماوزه یانسان
هاای اند. با توجه به اینکه امروزه فضای مجازی و متعاقا  آن رساانه مشارکت سیاسی شده

ویاژه  اساسی در طرح و بسط مسائل سیاسی، رفتارهای سیاسی کنشگران به اجتماعی نقش
هااای هااای عمااومی، جناابش دهاای، دخالاات در تااامیمات و سیاساات رفتااار ر ی

پرداختن باه ایان ماوزه نیاز اماری  ،سیاسی دارند ۀسیاسی و متی الزامات توسع ا اجتماعی
و  ،هاا مازاب و تشاکلدولات، باازیگران سیاسای، ا ۀ. متعاق  اساتفاداست اهمیتز ئما

مشارکت سیاسی، اندیشمندان و پژوهشگران باه  ۀهای اجتماعی در موزشهروندان از رسانه
 1000 ۀسال ده ۀکه طی یک دور نحوی به»های نرری و پژوهشی آن پرداختند. تبیین رویکرد

مشارکت سیاسی مجازی، فضاای مجاازی و  ۀهای موزمج  وسیعی از پژوهش 1070تا 
سیاست وارد ادبیاات علمای  ۀهای اجتماعی در عرصها و شبکه رسانهو ی، مشارکت سیاس

 3(، نگروپونته7339) 2رینگولد .(96 ،1079، 1تروا و بوسترومیدیم« )این موزه شده است
اینترنت و مشارکت سیاسی؛  ۀ( ازجمله محققان پیشگام در موز7334) 4بودجهو ( 7331)

(1007) 10نستوو هم 9، ویت8،ِه 7(، ولمن1000) 6تناما(، پ) 5 نلمکو تالبرتو 
هاای  مشاارکت سیاسای و رساانه ۀ( ازجمله پژوهشگران متقدم در موز1007) 11نوری  و

 کشورهای دیگردر ایران نیز در پی آشنایی با تحقیقات  ،اخیر ۀ. در یک دههستنداجتماعی 
متعددی کاه  هایهای اجتماعی در بحث مشارکت سیاسی پژوهشو رشد اینترنت و رسانه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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باوده، انجاام شاده اسات. اماا آنچاه در ایان متفااوت خارجی آن  ۀنمون بادر برخی موارد 
 ااا ها ریشه در تحقیقاات اینترنات و مشاارکت سیاسای دارناد که بسیاری از آن اا هاپژوهش

و نتاایج متنااقض  ،شاناختی خاا  رویکردهای نرری متفاوت، نگااه روش ،مشهود است
 ۀمبتنای بار نرریا ۀبینانا رویکارد خاوش ،نموناه باراید ثابات )متی در درون یک رویکار

مشاابه و در برخای  یگرایی( است. این وضعیت در تحقیقات داخلی نیاز از وضاعیت بسیج
کاه در برخای ماوارد باا اتخااک رویکارد  نحوی به ؛های دیگر برخوردار استمواقع آشفتگی

نتایج  ،دانشجویان( مانندتامدودی همگن ) ۀنمون ۀنرری و روش پژوهش مشترک با جامع
بسیار متناقضی به دست آمده است که به این موارد بایاد فقادان رویکارد نراری در برخای 

کید بار نرریایهای کم  ها، اتخاک روش کیفی با رویکردهای نرری و نرریه پژوهش  ۀگرا )تأ
اجتماعی  ۀخا  در چارچوب نرری برای پژوهش کیفی(، تعریف و فه  نادرست از رسان

مشاارکت  ۀو ابزارهای آن، تنو  و تناقض در تعیاین و سااخت سااز 7 عدم تمایز آن با وبو 
های سنجش مشارکت سیاسای در فضاای واقعای بارای  ها و گویه سیاسی، استفاده از سازه

 ۀشاناخت و اساتفاد منرور باه ،و ... اضافه کرد. بار ایان اسااس ،مشارکت سیاسی مجازی
رساد. در  فراتحلیل در این موزه ضروری به نرر می پژوهش ،شناختی درست و معتبر روش

پژوهشای ایان اسات کاه نقااط قاوت و ضاعف  ۀپرسش اصلی این مقالااولین  ،این راستا
چیسات  ساس  ایان  «اجتمااعی و مشاارکت سیاسای ۀرساان»هاا باا محوریات پژوهش
 های داخلی و خارجی در مقایسه با یکدیگر از چه وضعی برخوردارند   پژوهش

 
 نۀ تحقیقپیشیـ 2

در این قسمت نخست به بررسی مفهوم رسانۀ اجتماعی، مشاارکت سیاسای، و درنهایات، 
رویکردهای نرری و محالعااتی کاه درخااو  مشاارکت سیاسای در فضاای مجاازی و 

 شود.  های اجتماعی وجود دارد، پرداخته می شبکه
 های اجتماعی رسانه ـ1ـ 2

های نوین هساتند کاه بعاد از  اوریمبتنی بر فن  های ای از رسانهگونه، 1های اجتماعیرسانه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ای ایجاد ارتباط  های تودهها با رسانه. تفاوت بارز این رسانهیافتندظهور  1ایهای توده رسانه
های اجتمااعی کنندگان آن است. رسانهتعاملی و دوسویه میان تولیدکنندگان پیام و دریافت

ساویه باه اطی و تبادیل آن از ارتباطاات یاکارتبا ۀاوری است که به انسان در تغییر شایوفن  
در تعریف این واژه  3کری  شیسلی .(710 ،1000، 2تناماکند )پارتباطات تعاملی کمک می

کید بر خدماتی که رسانه   :کنددهند، بیان می های اجتماعی ارائه میبا تأ
ر آن هاای اینترنتای مبتنای بار وب هساتند کاه دای از شبکههای اجتماعی دستهرسانه»

هاای جدیاد، هاا، ایجااد گاروهکردن دوساتان، اظهاارنرر در پروفایال امکان تعامل، اضافه
زماان  ه  صورت گو بهو و داشتن بحث و گفت ،هاپیوستن به گروه ،گذاشتن محتوا اشتراک به

 .(22 ،1394)افتاده،  «میسر است
 5اساکات و (2010) 4اندیشمندانی چاون کااپالن و هاانلین (،2012) بر شیسلی عالوه

( و برخی دیگر از اندیشامندان ایان ماوزه از 2011) 8، هید7اسسین ، 6(، وسترمن2010)
زوایای دیگر به تعریف این واژه پرداختند که با توجه به اینکه در این مقاله مجال پرداختن به 

 اجتماعی را چنین تعریف کرد:  ۀتوان رسان بندی میها نیست، در یک جمع آن ۀهم
دارای امکانات و تجهیارات آنالینای هساتند کاه  2 اجتماعی محاول وب هایرسانه»

ها، تجربیات و افکاار ها، نررات، دیدگاهگذاری محتوا، پروفایلمردم از طریق آن به اشتراک
هاا  ها تعاملی و تولید محتوا مشارکتی است. این رسانهپردازند. روابط در این رسانه خود می

هاا، تابلوهاای اعالناات پیاام،  بالگوها و میکارجازی، بالگها و اجتماعات مشامل اتاق
رسان  افزارهای پیام و نرم ،اجتماعی ۀهای شبکها، سایتها و ویدئوکستها، پادکست ویکی

 .(32 ،1395)خجیر، « شود موبایلی می
کیاد بار یاک یاا أهای اجتماعی نیز هریک از اندیشمندان با تدرخاو  ویژگی رسانه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 گایدوایر گروه جهانی پژوهش مدیر و مؤس  .3
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هاا را ارتبااط  ترین آن توان مه ری یا کارکردی به بیان آن پرداختند که میچند ویژگی ساختا
گیری اجتماعاات،  محاوری، شاکلدوسویه و تعااملی، ارتباطاات چنداتااالی، مخاطا 

ینااد ارتباطااات، اثرگااذاربودن ابااودن فر محااوری و کنشااگری فعااال کاااربر، ارزان مشااارکت
پرکااربردترین ایان  گری اطالعاات دانسات.و گزینشا ،بانیدلیل فقدان دروازه ارتباطات به

هاا،  هاا، ویکی های اجتمااعی، بالگ هاای شابکه توان در هشت گروه سایتها را میرسانه
-و نارم  (1002، 1میفیلد ) هاا های محتاوایی، میکروبالگ ها، کامیونیتی ها، فروم پادکست

 بندی کرد.  ( دسته7934رسان موبایلی)خجیر، افزارهای پیام
 ارکت سیاسیمش. 2ـ  2

برای مشارکت سیاسی تعاریف و رویکردهای نرری گوناگون در علوم اجتمااعی و سیاسای 
که هر مکتبی در علوم اجتماعی و سیاسی با توجه به رویکرد خاود و باا  نحوی وجود دارد به

کید بر یک یا چند ویژگی به معرفی مشارکت سیاسی می کیدشان بر رفتار تأ پردازد. برخی تأ
انتخابات، برخی تأثیرگذاری بر تاامیمات اساسای و عماومی جامعاه، برخای  دهی و ر ی

 ۀدهند. برای پرهیاز از اطالاها و عالیق را مالک قرار می ها و برخی انگیزه مضور در جنبش
 . آمده است (7شمارۀ )ها در جدول  کالم برخی از این دیدگاه

 
 سیاسی و ابعاد آنهای اندیشمندان درخصوص مشارکت (: دیدگاه1) ۀجدول شمار 

یف نام اندیشمند  ابعاد مشارکت سیاسی موضوع محوری در تعر
 تامیمات سیاسی دولت و انتخابات پذیری مشارکت سیاسی از کودکی تا بزرگسالیجامعه 2لوسین پای و آلموند
 کس  قدرت ۀزانگیو فعالیت در سازمان، انتخابات،  مشارکت سیاسی زیربنای نوسازی سیاسی 3هانتینگتون و نلسون

 عضویت مزبو دهی  رفتار ر ی مشارکت سیاسی زیربنای نوسازی اقتاادی 4لیسست و دوز
 عضویت در تشکلو ها، انتخابات،  تأثیر بر سیاست آیددست میه مشارکت از تجمیع شیوه، شدت و کیفیت ب 5پری
 و جنبش ،ی سیاسیگیر انتخابات، تامی  مکومت و سیاست ۀمردم دربار ۀیافت کوشش سازمان 6راش

 انتخابات و عضویت در مزب دموکراتیک و انتخابات آزاد ۀبر بستر جامع بشیریه
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هاای موجاود درخااو  مشاارکت دیادگاه ۀشناسی همااز نگاه جامعه ،در مجمو 
گرایای فردگرایای و جامعاه صورت بهتوان به لحاظ نقش عاملیت یا ساختار  سیاسی را می

-یا عاملیت و ویژگایبوده، ند مشارکت سیاسی امری فردی بندی کرد. برخی معتقد دسته

معتقدند ساختارهای اجتمااعی در تعیاین میازان و ه  برخی  .ترند های فردی در آن مه 
(. در مقابل رویکرد 49 ،7924نو  مشارکت سیاسی اهمیت بیشتری دارند )سیدامامی، 

ل  دو رویکرد ابازاری شناسی، اندیشمندان علوم سیاسی مشارکت سیاسی را در قاجامعه
کنند. در رویکرد ابزاری مشارکت، ابزار برای رسیدن به یاک هادف و تکاملی بررسی می

که  داردتکاملی و تدریجی  یگرایی، مشارکت رونددر رویکرد تکاملاما مشخص است. 
ر و ریجیاکاز طریق تجربه و یادگیری، فارد آن را مای در   .(24 ،1002، 1آماوزد )گیِسا

گونه تبیین کارد کاه اماری داوطلباناه مبتنای بار توان مشارکت سیاسی را این می ،مجمو 
گاهی یاا تغییار قادرت در  ،و رقابت است که از آن طریق افراد به کس ، مهاار ،آزادی، آ

پردازند. مشارکت سیاسی شهروند متأثر از عاملیت فردی و ساختار اجتماعی و جامعه می
مشاارکت سیاسای  گفتتوان  ها می به این ویژگیصورت تو مان است. با توجه  سیاسی به

گاهانه برای بهباود و ارتقاا وضاعیت خاود و  یرفتاری دموکراتیک است که فرد آزادانه و آ
یت در امازاب دیگران به گونه های مختلف از شرکت در انتخابات و نامزدشدن تا عضاو

 دهد. سیاسی و کس  قدرت بروز می
 ت سیاسی های اجتماعی و مشارک رسانه. 3ـ  2

های اجتماعی در مشارکت سیاسی سه رویکرد وجود دارد. رویکرد درخاو  نقش رسانه
است. این رویکارد  2بسیج ۀبینانه است که سردمدار آن نرری نخست مبتنی بر دیدگاه خوش

 و بودجااه(، 7331نگروپونتااه ) و (7339هااای رینگولااد )در امتااداد نرریااات و پااژوهش
ها، بر نقش بسیج درخاو  رسانه ۀمشارکت است. نرری( درخاو  اینترنت و 7334)

کیاد دارد. ایان نرریاه  مثبت و تأثیرات مستقی  رسانه ها بر مشارکت سیاسای شاهروندان تأ
دهناد کاه در مساائل های اجتماعی به شاهروندان ایان فرصات را مایرسانه»معتقد است 

هاای مشارکت در فعالیاتها را به  ای داشته باشند و متی آنسیاسی مختلف مضور فعاالنه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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(. رویکرد دوم مبتنی بر نگاه بدبینانه اسات. 172 ،1007، نوریس« )دهدسیاسی سوق می
مشارکت  ۀتوانند کمک شایانی به توسعهای اجتماعی نمیاینترنت و رسانه ،بر طبق این نگاه

 ۀرا  نرریا اولاین نرریاهقوی اسات کاه ناوری   ۀسیاسی کنند. این رویکرد دارای دو نرری
  :تقویت معتقد است ۀ. نوری  در نررینامد می 2جایگزینی ۀو دومی را نرری 1تقویت

-رساانه ۀدهند کننده و ارائه های وابسته به آن )مالک، توزیعاز آنجا که اینترنت و رسانه»

داران است، آنان سلحه و قدرت سنتی و  های اجتماعی( در دست صامبان قدرت و سرمایه
که در  کسانینوعی  کنند. به واقعی دارند وارد فضای مجازی می ۀامعرسمی خود را که در ج

الین نیز کنترل دارناد و از آن در راساتای  الین صام  قدرت هستند بر محیط آنمحیط آف
  .(172 ،1007، نوریس« )کنند تقویت بنیه و توان خود در سیاست و قدرت استفاده می

فردی در زندگی  دیجیتالی بر ارتباطات میان جایگزینی ارتباطات هجایگزینی نیز ب ۀنرری
خود را سسری کند باه  پردازد و معتقد است هر چقدر فرد در فضای مجازی وقت واقعی می

شود. شهروندانی که وقت زیادی برای مشارکت همان اندازه از فضای واقعی جامعه دور می
ارکت سیاسی در فضای توانند برای مش کنند، نمیهای اجتماعی صرف می سیاسی در رسانه

-(. رویکرد سوم درخاو  نقش رساانه1000تنام، اصرف کنند )پ چنین زمانی راواقعی 

هاای افراطای دو های اجتماعی در مشارکت سیاسی یک رویکرد تلفیقی است کاه دیادگاه
کاربردی دارد  ۀکند. این رویکرد جنب میانجی را طرح می یکند و نگاهرویکرد قبلی را رد می

های ها و فرصتکاربری خود از ظرفیت ۀاساس تجرب دهد که برربر این امکان را میو به کا
هاا و کارکردهاای منفای آن  های جدید برای مشارکت سیاسی استفاده و از چالشاین رسانه

جاای تمرکاز بار  باه»پرهیز کند. از پیشگامان این بحث بری ولمن است. وی معتقد است: 
توان بیان کرد که اینترنت  می ،فردی تعامالت اجتماعی و میاننقش مثبت و منفی اینترنت در 

 ،1007، و همکاران )ولمن« کند افزاید و آن را ممایت میهای سنتی ارتباطات میبه روش
مشارکت سیاسی در فضاای مجاازی مکمال مشاارکت سیاسای در  ،با این رویکرد .(660

 فضای واقعی است.
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 روش تحقیقـ 3
است. فراتحلیل یک بررسای مانر  و ناوعی نراام تلخایص،  1لروش این پژوهش فراتحلی

شده است. مرور مانر  ایان  های انجامپژوهشدر بندی روشن و هدفمند ارزشیابی و جمع
هاا و درنهایات تعیاین شاکاف باین ها به محقق امکان وارسی و ارزیاابی پاژوهش پژوهش
 .(37 ،1071، 2ننداکیسکویفوگی  کناد ) ها با یکدیگر و متی با عمال را فاراه  مای پژوهش

شناسای شاناختی و نتیجاه شاناختی، روش شاناختی، نرریاه لهئفراتحلیل در چهارسح  مس
 ۀلئشاناختی باه بررسای مسا لهئسح  مسا .(71 ،7934گیرد )ککایی و مسنی، صورت می

های ماورد  شناختی به بررسی منر  نرریه سح  نرریه ؛و چگونگی پرداختن به آن ،پژوهش
شناختی به روش پژوهش، جمعیات  سح  روش ؛ش و دالیل استفاده از آناستفاده در پژوه

شناختی نیز باه  و سح  نتیجه ؛ها و پردازش داده ،گیری، ابزار گردآوری آماری و روش نمونه
ی و تعیاین ارزش نتاایج کیفای و های پژوهش در دو سح  کیفی و کم   بررسی نتایج و یافته

پژوهش با توجه به اینکه ه  ابعاد مشارکت سیاسی و پردازد. در این  ی میهمگنی نتایج کم  
ها متنو  بیاان  لهئهای اجتماعی متعدد و متنو  هستند و متعاق  آن طرح مس ه  انوا  رسانه

ساه ساح  نرریاه، روش و  ،هاا وجاود نادارد آن ۀبندی هم اند و امکان بررسی و دسته شده
 . گیرد میشناختی مورد بررسی قرار نتیجه
روش فراتحلیل دارای شش مرملاه اسات کاه شال و  ،اندیشمندان بیشتر اساس نرر بر

 ؛ها ها برای یافتن شکافله مبتنی بر بررسی پژوهشئ( طرح مس7 :این شش مرمله را 3راث
ی بجو و بازیااو ( جسات6 ؛ها( انتخاب پژوهش9 ؛هاهای بررسی پژوهش ( تعیین معیار1

( تلخایص و 1 ؛هاابارای تحلیال یافتاه ساازییا جدول ،ها، کدگذاری معیارها در پژوهش
بار  .(7331 ،اثشد  و ر)دانناد ( تبیین و تعیین کاربست مای4و درنهایت  ؛گزارش نتایج

-اساس بررسی نقاط قوت و ضعف و تعیین شکاف له برئمبنای این شش مرمله، طرح مس

های خارجی و داخلی در قسمت قبلی محرح شد. درخاو  معیارها نیز باا های پژوهش
هاای منتخا ، معیارهاا باه  جه به محالعات پیشین، تجربیات محققان و بررسی پژوهشتو

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هاا و رویکردهاای نراری،  شناختی نرریه شرح کیل انتخاب شدند. معیارها در سح  نرریه
چاارچوب نرااری، دالیاال اسااتفاده از چاارچوب نرااری و تخاااص پژوهشااگران )ساانت 

شناسی، روش پاژوهش ارادای  روششناختی معیارها، پپژوهشگران( است. در سح  روش
وری داده و اطالعاات، آگیری، ابازار گاردآماری، مج  و روش نمونه ۀمورد استفاده، جامع

هاای و شااخص ،های اجتماعی مورد بررسای، ابعااد آزمون آماری، روایی و پایایی، رسانه
بار بنادی نتاایج،  شناختی معیارها، دساته مشارکت سیاسی است. همچنین در سح  نتیجه

هاسات.  ساوم انتخااب پاژوهش ۀمیزان و نو  تأثیر و شدت همگنای اسات. مرملااساس 
و  خااارجی در دو سااایت  پژوهشاای ااا هااای علماایانتخاااب مقالااه

و  هاای باا کلیادواژه 
)پایگاه علمی مگیاران( و  ت پژوهشی داخلی در دو سای ا های علمی مقاله

 «اجتماعی و مشاارکت سیاسای ۀرسان» ۀ)پایگاه جامع علوم انسانی( با کلیدواژ 
عناوان  ُناه ،خارجی ۀمقال هفدهاساس معیارهای فوق از بین  بر ،صورت گرفت. در مجمو 

هاا در  هرسات آنمقاله انتخااب شاده اسات کاه ف هفتداخلی  ۀمقال سیزدهمقاله و از بین 
 . ( آمده است9( و )1شمارۀ ) های جدول
 

 اجتماعی و مشارکت سیاسی ۀهای خارجی با محور رسان (: فهرست مقاله2)شمارۀ جدول 

 عنوان پژوهشگران سال انتشار

 

  
 

 1071
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 عنوان پژوهشگران سال انتشار

 

 

 

 اجتماعی و مشارکت سیاسی ۀهای داخلی با محور رسان (: فهرست مقاله9)شمارۀ جدول 

 پژوهشگران عنوان
سال 

انتشار

 بوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی جوانان اجتماعی فی  ۀتأثیر استفاده از شبک 
 قاسااامی، پاااور،عااادلی
طاهری و قاابی،

7939

7936اشتریان و امیرزاده یاسی )شهروندان تهران(های اجتماعی مجازی بر مشارکت ستأثیرات شبکه  

هاای داخلای و خاارجی و  ساایت میان استفاده از محتاوای سیاسای وب ۀرابح
 مشارکت سیاسی انتخاباتی )شهروندان همدان(

7931پوررضایی و کاظمی

اسااتفاده از  ۀاجتماااعی و مشااارکت سیاساای در انتخابااات: رابحاا یهااارسااانه
ینساتاگرام و مشاارکت سیاسای دانشاجویان در انتخاباات بوك، تلگرام و ا فی 

 7936هفت  اسفند 

و نژاد، صاادقیعبداللهی
نژاد قاسمی

7931

های اجتماااعی مجااازی در تمایاال بااه مشااارکت انتخاباااتی و  نقااش شاابکه
های شااهر  مااوردی: دانشااجویان دانشااگاه ۀهااای سیاساای )محالعاا گیری جهت

 اصفهان(

رهبرقاضاای، مسااعودنیا، 
پوره  صادقی و

7931

های اجتماااعی مجااازی و عرصااۀ سیاساات در ایااران )بررساای مااوردی  رسااانه
 های شهری در تهران( جمهوری و کارناوال انتخابات ده  ریاست

7931تاجیک و خداخواه آکر

انتخابااات  ۀدر تبلیغااات دوازدهمااین دور« تلگاارام»افاازار اجتماااعی  نقااش نرم
 دهندگان  ی جمهوری از منرر ر ریاست

طالشاااای، زاده  دیمهاااا
فردوسیو خالدیان 

7934

 
 هاتجزیه و تحلیل داده. 4

گیرد. در هر  شناختی صورت می ها در سه سح  نرری، روشی، و نتیجهتجزیه و تحلیل داده
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گیرند.  شده در بخش روش مورد بررسی قرار می های تعیینها بر اساس مالکسح ، یافته
 های داخلی و خارجی هشهای فراتحلیل نظری پژو یافته ـ1ـ4

هاا و  شاناختی باا معیارهاای نرریاه اساس بعاد نرریاه های پژوهشی بر در این بخش مقاله
رویکردهای نرری، چارچوب نرری پژوهش، دالیل انتخاب چارچوب نراری و تخااص 

گیرد. با توجاه باه اینکاه عماده تحقیقاات ماورد )سنت( پژوهشگران مورد بررسی قرار می
اا اا ،اسااتی بااوده بررساای کم  ی و از آنجااا کااه یااک پااژوهش از معیارهااای روش کم 

خارجی)بویلیان( و یک پژوهش داخلی )تاجیک و خداخواه آکر( آمیختاه و تلفیقای اسات 
 سعی شده از معیارهای این روش نیز استفاده شود.

 
یه1)شمارۀ جدول   های پیشین شناختی پژوهش (: فراتحلیل در بعد نظر

 یافته معیار

رویکااااااارد 
نراااااااری و 

 هانرریه

(، مشاارکت پاتناام، تاأثیرات 9) (، تکمیلای6) (، جاایگزینی6) (، تقویات61) بسایج ۀنرری خارجی
 های اجتماعی، اعتماد سیاسیرسانه

 داخلی

اجتماعی و انتخابات هاروپ، اعتماد سیاسای،  ۀ(، اقنا  و تبلیغات، شبک1) اجتماعی پاتنام ۀشبک
مدرنیسا  بودریاار،  مدرنیس  لیوتار، پست ستلز، پستای کا شبکه ۀمشارکت سیاسی آنالین، جامع

 ۀلوهان)جبرگرایاناه(، سارمای هابرماس، نرریات تأثیر ماک یوگو قدرت و پادقدرت کاستلز، گفت
اجتماعی و مشارکت سیاسی، اعتماد اجتماعی در مشارکت سیاسای،  ۀشبک ۀاجتماعی پاتنام، رابح

 بسیج، تقویت عمومی، یادگیری اجتماعی، ۀموز ۀمثاب رسانه به

چااااارچوب 
 نرری

 (1) تکمیلی ۀ(، نرری1) (، جایگزینی9) تقویت ۀ(، نرری1) بسیج ۀنرری خارجی

 داخلی
ساازی،  (، برجساته1) 2(، نادارد1) عماومی هابرمااس ۀ(، ماوز1) ای کاساتلزشابکه ۀجامع

 ۀاجتمااعی پاتناام، نرریا ۀاستفاده و رضامندی، مشارکت سیاسی، اثربخشای سیاسای، شابک
اجتمااعی پاتناام، یاادگیری اجتمااعی، اعتمااد اجتمااعی در  ۀجایگزینی،  شبک ۀیج، نرریبس

 مشارکت سیاسی 

ریشااااه یااااا 
دالیااااااااال 
انتخااااااااب 

 چارچوب
 نرری

 خارجی

ساازی اجتماعی، شبکه ۀبودن رسان هزینهبودن و ک  رسانی اینترنت، رایگاننقش خبری و اطال 
صامبان قدرت بار سیسات  اینترنات و  ۀ، سلحهای اجتماعی مجازیو ارتباطات تعاملی شبکه

کارکردی  های اجتماعی مجازی، عدم دسترسی همگانی به اینترنت و فضای مجازی، دژشبکه
فاردی در زنادگی واقعای،  سریزی اطالعات، جایگزینی ارتباطات دیجیتالی بر ارتباطات میاان

های اجتماعی مجاازی  هجایگزینی تعامالت اینترنتی و تعامالت اجتماعی، مباب فیلتر، شبک
 های سنتی عنوان یک ابزار مکمل در کنار رسانه به

  داخلی
تخااااااص 
(، محالعاات ارتباطاات دور و اطالعاات، 1) شناس (، جامعه1) (، علوم سیاسی9) ارتباطات خارجی)سااااااانت( 

 محالعات جوانان
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 ها مقاله در را معیار هر فراوانی تعداد عدد است. شده طرح مقاله چهار در نرریه این یعنی (6) پرانتز داخل شمارۀ از منرور .1
 اند. شده مرت  ک  به زیاد از تکرار فراوانی تعداد اساس بر هانرریه دهد.می نشان

 بودند. نرری چارچوب فاقد مقاله دو یعنی نمونه: ندارد؛ وجود معیار این مقاله آن در که است این «ندارد» از منرور .2
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 یافته معیار
 (، مقوق1) شناسی (، جامعه1) (، ارتباطات9) علوم سیاسی داخلی پژوهشگران

رویکردهای نرری و معیار درخاو   ،(6شمارۀ ) با توجه به جدول های خارجی: پژوهش
 ۀتقریباا  در هماکارد کاه تاوان بیاان  مایهای خاارجی  در پژوهشهای مورد استفاده  نرریه

 (های اجتمااعی استفاده یا تأثیر رسانهپژوهش )متغیر مستقل  اط بتبنرریات مرها،  پژوهش
متغیار درخااو   هاا پاژوهش کردهای نرری و مباانی نراریشود و محور روی دیده نمی
هاای  در مورد انتخاب نرریاهاست.  (مشارکت سیاسی مجازی ومشارکت سیاسی وابسته )
درستی و   باید اکعان کرد که نرریات به مشارکت مجازی وبحث مشارکت سیاسی  مرتبط با

، و مباانی نراری ردهاان همین رویکبیاز  که طوری بهه شده است مناس  انتخاب و پرداخت
تمامی نیز درخاو  معیار چارچوب نرری  چارچوب نرری پژوهش انتخاب شده است.

بیناناه باا  محور خود را بر اساس یک یا چند تا از سه رویکارد خاوش  های خارجیپژوهش
جایگزینی و تقویت و رویکرد تلفیقی باا  ۀبسیج، بدبینانه با نمایندگی نرری ۀنمایندگی نرری

های نرری محاابق باا موضاو  اند. انتخاب این چارچوبتکمیلی قرار داده ۀی نررینمایندگ
، 2، زاب1مانند تحقیق ویتااک یهایمتی پژوهش ؛ستبه موضو  ا ها آنو رویکرد پژوهش 
 7(، ژاناگ و لاین1079(، دیمیتاروا و بوساتروم )1077) 6و لمپ 5، الیسون4، کار3اسموک

ها و دالیل استفاده از این سه رویکرد نیز پرداختند که  ( به ریشه1071) 8( و بویلیان1076)
تلفیق و ترکیبای از دو های نرری  گیرند. بیشتر چارچوبدر معیار بعدی مورد بحث قرار می

پاژوهش چاارچوب نراری نرریه در معیار سوم به دالیل انتخاب  بوده است. یا چند نرریه
 درز اهمیتی است. ئی موضو  مامشارکت سیاسی مجازنرری گردد که خود در بحث  برمی

 (، ژاناگ و لاین1079(، دیمیتروا و بوستروم )1077) و همکاران این قسمت تحقیق ویتاک
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بساایج،  ۀ( دالیاال انتخاااب خااود را از هریااک از چهااار نرریاا1071( و بویلیااان )1076)
ب ها، از بیان دالیال انتخااباقی پژوهشدر اند اما  جایگزینی، تقویت و تکمیلی طرح کرده

درخاو  معیاار چهاارم یعنای . شده استنرریه در چارچوب نرری پژوهش خودداری 
های ماورد بررسای، تناو   توان بیان داشت که در پژوهش سنت و تخاص پژوهشگران می

شود و های مختلف علوم اجتماعی و ارتباطات دیده میمندان موزه همحالعاتی و عالق ۀموز
ای مورد بررسی  رشته میان ای عنوان موزه سیاسی بههای اجتماعی و مشارکت موضو  رسانه

هاای خاارجی در  ها، نقاط ضعف پژوهشتوان با توجه به یافتهمی ،قرار گرفت. در مجمو 
توجهی به مبامث نرری مرتبط با متغیر مستقل )اساتفاده و تاأثیر شناختی را بیبحث نرریه

اب نرریه در چارچوب نرری و نقااط دالیل انتخ ۀتوجهی به ارائ  های اجتماعی( و ک رسانه
 ای به موضو  پژوهش دانست.   رشته مثبت را چارچوب نرری قوی و مشخص و نگاه میان

 درهای مورد اساتفاده  رویکردهای نرری و نرریهمعیار درخاو   های داخلی: پژوهش
قل( ها )متغیر مست های داخلی نرریات متعدد و متنوعی مول استفاده و تأثیر رسانه پژوهش
هاا ارتبااط ضاعیفی باا بحاث از ایان نرریاهزیاادی که بخاش  گفتشود اما باید  دیده می

ای(  هاای جمعای )تاودههای اجتماعی دارند و متی برخی نرریات نااظر بار رساانه رسانه
هستند. درخاو  مشارکت سیاسی )متغیر وابسته( نیز نرریات و رویکردهای نرری تنهاا 

دیگار  ۀپرداخته شد. نکتا ،سیار مختار و در مد چند سحرصورت ب آن ه  به ،در سه مقاله
این است که بیشتر نرریات ناظر بر نرریاات کالسایک مشاارکت ناه مشاارکت در فضاای 

هاای داخلای کمای  مجازی بودند. درخاو  معیار چارچوب نراری وضاعیت پاژوهش
اسای ها مشارکت سیاسی و مشاارکت سی متفاوت است. با توجه به اینکه بحث اصلی مقاله

 ( و اشاتریان و امیارزاده7939)قاسمی، قااابی، و طااهری پور، تنها عدلی ،مجازی است
بسیج و جایگزینی که مرتبط با مشارکت سیاسی  ۀخود را نرری پژوهش( چارچوب 7936)

ای شابکه ۀهاای نراری کلای چاون جامعا از دیادگاه . دیگر پژوهشگراناند ، قرار دادهباشد
اند یا بر مبنای متغیر مستقل چارچوب نرری  ماس استفاده کردهعمومی هابر ۀکاستلز یا موز

. نادارداند که ارتباط چندانی به موضاو  اصالی تحقیقشاان انتخاب کرده ای گونه بهخود را 
 ۀباه نرریا ،اساس مشارکت سیاسی باه تبیاین چاارچوب پرداختناد که بر کسانیهمچنین 
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اجتماعی در دنیای واقعای  ۀشبکاجتماعی و  ۀکالسیک پاتنام درخاو  مشارکت، سرمای
های اجتماعی مجازی تعمی  دادند. دو تحقیق نیاز چاارچوب پرداختند و همان را به شبکه

نرری ارائه نکردند. درخاو  معیار سوم، محققان ایرانای باه دالیال انتخااب نرریاه در 
و ای نداشاتند ها و رویکردهاای نراری گونااگون اشااره چارچوب نرری خود از بین نرریه

اناد. نوعی کسی از مبامث مبانی نرری خود را در چارچوب نرری پژوهش خود ککر کرده به
تحایلی محققان داخلای متناو   ۀدرخاو  معیار چهارم همانند پژوهش خارجی، رشت

 ،اند. در مجماو  ای به تحقیق در این موزه پرداخته رشته است و پژوهشگران با رویکرد میان
های داخلی تنو  نرریات است که متی  ای نرری در پژوهشیکی از نقاط ضعف رویکرده

برخی از نرریات ارتباط موضوعی چندانی با متغیر مساتقل و وابساته ندارناد و در تحلیال 
ضعف دوم نیز تبیین چاارچوب نراری قاوی و  ها استفاده نشده است. نقحه ها نیز از آن یافته

های اجتماعی و مشارکت سیاسی رسانهموضو  استفاده و تأثیر  ۀکه دربرگیرنداست تلفیقی 
هاای نکردن دلیل انتخاب یاک نرریاه از باین نرریاه ضعف بعدی بیان . نقحهاستمجازی 

 عنوان چارچوب نرری اصلی پژوهش است. مختلف به
 های داخلی و خارجی شناختی پژوهش های فراتحلیل روش . یافته2ـ4

امون موضاو  مقالاه در جادول فراتحلیل روش شناختی پژوهش های داخلی و خارجی پیر
زیر آمده است:

 
 های پیشین شناختی پژوهش (: فراتحلیل در بعد روش5)شمارۀ جدول 

 یافته معیار
پاااااااااااااارادای  

 شناختی روش
 (، تفسیرگرایی2) گراییاثبات خارجی

 (، تفسیرگرایی1گرایی ) اثبات داخلی

 روش پژوهش
 (، تلفیقی2) پیمایش خارجی

 ، اسنادی(1) پیمایش داخلی

 خارجی آماری ۀجامع

ساال ایالات  10خواه باالی  دانشجویان استان گوانگودونگ، مامیان مزب جمهوری
ارتباطاات دانشاگاه دولتای  ۀکنگ، دانشاجویان رشاتایووا، دانشجویان دانشگاه هنگ

فضاای  ۀهای موزمریکا، پژوهشامریکا، دانشجویان کارشناسی ایاالت غرب اشرق 
کنگ، دانشجویان دو ایالات  یاسی، جوانان مالزی، جوانان هنگمجازی و مشارکت س

 پنجاب و الهور کشور پاکستان
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 یافته معیار

 داخلی
های دولتی، دانشجویان پردی  دانشاگاه عالماه طباطباایی، جواناان  استادان دانشگاه

باه بااالی  72سال باالی تهاران، شاهروندان  10تبریز، شهروندان بوشهر، شهروندان 
 های اصفهان نشگاههمدان، دانشجویان دا

مجاااااا  و روش  
 گیری نمونه

 خارجی

ت(، تااادفی سااده 960) گیاری مانر  (، نموناه1ت900ای ) ای چندمرملاه خوشه
 تااادفی ۀای خوش (، چندمرمله2پ 70) (، هدفمند449) ت(، تاادفی ساده662)
ت(، 612) ای ای خوشااااه ت(، چندمرملااااه213) ت(، تاااااادفی ساااااده7721)

 (674ای تاادفی ) دومرمله

 داخلی
ای  ای چندمرملااه خوشااه ،ت(910ت(، تاااادفی ساااده ) 926هدفمنااد) ۀخوشاا

ای و  ای چنااد درجااه ت(، خوشااه 600) ای و اتفاااقی ای طبقااه دومرملااه ،ت(400)
 ت(904ای و در دسترس ) ای دومرمله ت(، خوشه600ای ) سهمیه

 لفنی، مقولهت ۀ(، ماامب9) (، پرسشنامه6) آنالین ۀپرسشنام خارجی وریآابزار گرد
 (، ماامبه1پرسشنامه ) داخلی

 آزمون آماری
، ضاری   (،آزماون1) (، کاای اساکویر1)  (، آزماون1) (، پیرسون1) رگرسیون خارجی

 ای، آزمون فی، آزمون آنوا  همگنی، ضری  همبستگی اسسیرمن، بررسی میانگین رتبه

(،  اساسیرمن، ضاری  1) (، آزماون 1) (، کای اساکویر6) (، پیرسون6) رگرسیون داخلی
 تعیین

 (، سازه، صوری1) (، ندارد1) اعتبار محتوایی خارجی روایی
 (1ندارد ) ،(1) (، محتوایی6) اعتبارصوری داخلی

 (7341) 3(، ضری  اسکات، فرمول یاماین9) (، آلفای کرونباخ6) ندارد خارجی پایایی
 (1) ندارد ،(4آلفای کرونباخ ) داخلی

عی اجتمااا ۀرسااان
 مورد بررسی

(، باالگ، 1) هاای اجتمااعی (، رساانه1) اجتماعی ۀهای شبک (، سایت1) بوک فی  خارجی
 الین، یوتیوپ، توئیتر  سایت آن

هاای  (، اینساتاگرام، ساایت1) اجتمااعی مجاازی ۀ(، شبک9) بوک (، فی 9) تلگرام داخلی
 آپ اجتماعی، وب سایت و بالگ، وات  ۀاجتماعی، رسان ۀشبک

مشاااارکت  ابعااااد
 سیاسی

 خارجی

 (، بحاث سیاسای9) مضور در سخنرانی سیاسی، انتشار اخبار و اطالعاات سیاسای
هاای سیاساای ماادنی،  (، فعالیاات1) (،  مباارزات انتخاباااتی1) (، ممایات مااالی1)

هاای  مبارزات تبلیغاتی ایالتی، مشارکت در امور سیاسی ایالت، عضاویت در تشاکل
های سیاسی، تبلیغات برای  ین، مضور در نشستالهای آن سیاسی، مضور در کمسین

هاای سیاسای، ترااهرات علیاه تاامیمات دولات،  مزب و نامزدی، پیوستن به گروه
های مدنی، فعالیات سیاسای در نهادهاای سیاسای، ایجااد گاروه و  ممایت از تشکل

الیان در ممایات از فارد یاا کمساین،  آن یسیاسی در فضاای مجاازی، امضاا ۀصفح
دلیال  های سیاسای، خریاد یاا تحاری  محااول باه رای محال  گروهفرستادن ب الیک

 سیاسی، طرفداری از نامزد انتخابات
(، تبلیغاات کاندیادا، 1) (، شارکت در انتخاباات1) صورت کلی مشارکت سیاسی به داخلی

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 است. نفر یا تن برمس  نمونه مج  افراد تعداد «ت» از منرور .1
 است. پرداخته پژوهش تحلیل به نخست قسمت در و بوده تلفیقی روش با تحقیق این است. پژوهش ،«پ» از منرور .2

3
 متغیرهاست. پایایی یینتع و نمونه مج  برازش تعیین برای ساده فرمول یک این
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 یافته معیار
انتخابااتی، بحاث سیاسای،  ا مشارکت سیاسی، کس  اخبار سیاسی، کارناوال شهری

ارسال محالا  سیاسای، عضاویت در امزاب،مضاور در راهسیمایی، ممایت مالی، 
 سخنرانی سیاسی، طرفداری از یک جناح

شناختی، غالا  پاارادای   درخاو  معیار پارادای  روش (1شمارۀ )با توجه به جدول 
و غالا  روش پاژوهش در  ،گرایای های خارجی و داخلی اثباات شناختی در پژوهش روش

( و تاجیاک و خاداخواه آکر 1071ق بویلیاان )جاز تحقیا باه ؛اسات یروش پیمایش ،ها آن
ها تلفیقای )آمیختاه( اسات. ایان  ( که در پارادای  تفسیرگرایی قرار دارند و روش آن7931)

ی گرایی گرایش دارد کاه  یافته بیانگر این است که تحقیقات در این موزه بیشتر به سمت کم 
( و دیمیتروا و بوستروم 1077) 3هوبرث و 2، هیلیِگرسبرگ1چون افینگافرادی در تحقیقات 

های اجتماعی بر مشارکت سیاسای ( دالیل آن سنجش واقعی تأثیر استفاده از رسانه1079)
ی، پیچیدگی روش کیفی آزمودنی بودن روش کیفی برای سنجش  و نامناس  ،ها در روش کم 

 گفتتوان  آماری نیز می ۀدرخاو  معیار جامع .شده استمیزان مشارکت سیاسی عنوان 
ر تحقیقات خارجی اولویت جمعیت آماری با دانشجویان و سس  جوانان بوده  که دلیال د

دقیق  ۀ( استفاد1077) 6و چان و گئو ،(1071) 5(، سلمان و سعد1071) 4این امر را ظاهر
ها و دقات آناان در مساائل سیاسای و مشاارکت سیاسای  اوریروز این طیف سنی از فن   و به

هاا باا  تحقیقاات داخلای اولویات جمعیات آمااری پاژوهشاناد. در  هدفمند عنوان کارده
دهد  ها نشان می و درنهایت جوانان و استادان دانشگاهی بود. یافته ،شهروندان، دانشجویان

برای تحقیقات خارجی سنجش موضو  مورد بررسی در محیط دانشگاهی و برای تحقیقات 
عیات آمااری در تار باود. همچناین تناو  جم داخلی در محایط شاهری و جامعاه مناسا 

های خارجی است. درخاو  معیار مجا  و روش های داخلی بیشتر از پژوهش پژوهش
گیری، در تحقیقات خارجی و داخلی مج  نمونه از طریق فرماول کاوکران محاسابه  نمونه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ۀتوزیع نمون بنابراین ،اند و با توجه به اینکه در هر دو طیف تعداد مج  نمونه باال بوده شده
گیاری  های نمونه تنو  انتخاب روش ،گیرینرمال بود. درخاو  روش نمونهمورد بررسی 

هاای داخلای های خارجی و داخلی است؛ اما در دو مورد پژوهش یکی از محاسن پژوهش
اند که کمی اعتبار ای و اتفاقی یا در دسترس استفاده کرده گیری غیرامتمالی سهمیه از نمونه

محققان خارجی و داخلی برای محیط  ،اند. در مجمو  ردهدار ک ها را خدشهدهی یافتهتعمی 
گیری تاادفی یاا مانر  و بارای محایط  ها، از نمونه آزمودنی فهرستدانشگاهی با توجه به 

اند. درخاو   ای استفاده کرده گیری چندمرمله بیرون از دانشگاه یا چند دانشگاه از نمونه
تحقیقاات )جاز  ۀخارجی اولویات هماهای داخلی و  وری در پژوهشآمعیار ابزارهای گرد

مورد تحقیق اسنادی( با پرسشنامه بوده است. در تحقیقات خاارجی باا توجاه باه موضاو  
الین و مجاازی و  آن ۀهای اجتماعی بیشتر بر استفاده از پرسشنام استفاده از اینترنت و رسانه

کید میصورت مضوری  کتبی و به ۀدر تحقیقات داخلی پرسشنام معیار  . درخاو شد تأ
هاای  های آماری در دو طیف پژوهش خاارجی و داخلای تناو  و اساتفاده از آزماونآزمون

رود اما متأسفانه با توجه  شمار می های پارامتریک( از محاسن به آماری با سح  باال )آزمون
ی )داخلی و خارجی( برای سنجش مشارکت سیاسی پژوهش کم   شانزدهبه اینکه در تمامی 
هاای مرباوط باه  در هیچ پژوهشی آزمون ،ای لیکرت استفاده شده است از طیف پنج درجه

بودن متغیرهای کیفی همچون آزمون کولموگروف اسمیرنوف یا شااپیرو ویلاک بارای  نرمال
در ماورد ایان معیاار  ،شده است. در مجماو ن گرفتههای پارامتریک بهره استفاده از آزمون

های آماری با توان باال چون  تفاده از آزمونهای خارجی تنو  و استوان گفت در پژوهش می
داخلی بوده است. درخااو   های و ... بیشتر از پژوهش ،تحلیل آنوا ،پیرسون، رگرسیون

قاوت اساسای در ایان  ۀتحقیقات داخلی از یک نقح گفتنی استها  روایی و پایایی پژوهش
رجی توجاه هاای خااهای خارجی برخوردارناد. در اکثار پاژوهش میحه نسبت به پژوهش

تحقیاق دیمیتاروا و بوساتروم  جز باهکاه  طوری چندانی به روایای و پایاایی نشاده اسات باه
هاای  پژوهش ،(1071) 1کنگ محالعات جوانان هنگ ۀسسؤو م ،(1071) (، ظاهر1079)

فاقد روایی هستند و در مورد پایایی نیز همین ضاعف وجاود دارد. اماا در تحقیقاات  دیگر
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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( همگی از روایی و پایایی قابال قباولی 7931) ک و خداخواه آکرتحقیق تاجی جز بهداخلی 
رغا  اینکاه  باههاا  اجتماعی مورد بررسای در پاژوهش ۀبرخوردار بودند. درخاو  رسان

اناد و باارخالف  تاری را ماورد بررسای قارار داده هاای متنااو  هاای داخلای رساانه پاژوهش
اند اما باید اکعان داشت  جه داشتهرسان نیز تو های پیام افزار های خارجی متی به نرم پژوهش

های اجتماعی مجازی  های اجتماعی، شبکهعنوان کلی مانند رسانه در هر دو طیف توجه به
های اجتماعی مشهود اسات کاه سانجش کلای میازان اساتفاده از ایان  های شبکه یا سایت

( و 1076) ژاناگ و لاین مانناد افارادی که در تحقیقات درصورتی .دهد متغیرها را نشان می
هاای  ( که به سنجش میازان اساتفاده از رساانه7931)نژاد  قاسمی وصادقی نژاد،عبداللهی

 تری گرفتند.  و ... پرداختند جواب دقیق ،بوک، تلگرام خا  مانند فی 
ها، ابعااد ماورد بررسای مشاارکت سیاسای در  یکی از معیارهای قابل توجه در پژوهش

. اماا استپژوهش از تنو  فراوانی برخوردار  هفدهدر طور کلی  هاست. این ابعاد به پژوهش
ناوعی کاه در  ها یکسان و شبیه ه  نباوده اسات باه پژوهش ۀاین تنو  سنجش ابعاد، در هم

که  نحوی ابعاد دیگر سنجیده شده است؛ به در در تحقیق دیگرو تحقیقی از یک یا چند بعد، 
باار سیاسای، بحاث سیاسای در های خارجی ابعاد انتشاار اطالعاات و اخ تنها در پژوهش

ها مشاابه باوده و بااقی  فضای مجازی، ممایت مالی و مبارزات انتخاباتی در اکثر پژوهش
های داخلی  . در پژوهشکنند میموارد هر پژوهش یک یا چند بعد مورد نرر خود را بررسی 

ه هاا با این وضعیت از سوی دیگر نیز مورد مناقشه است و اینکه محققان در برخی پژوهش
)باه چاه  پردازند میجای سنجش ابعاد مشارکت سیاسی به سنجش کلی مشارکت سیاسی 

کنیاد ( یاا  میزان مشارکت سیاسی دارید  یا در فضای مجازی چقدر مشارکت سیاسی می
ز اهمیت دیگر در هر ئما ۀتنها به سنجش مشارکت سیاسی در ُبعد انتخابات پرداختند. نکت

کید بیش تر بر سنجش مشارکت سیاسی در فضای واقعی اسات و دو پژوهش این است که تأ
 .نیستمشارکت در فضای مجازی چندان مورد توجه 

 های داخلی و خارجی شناختی پژوهش های فراتحلیل نتیجه یافته ـ3ـ 4
ثیر أها از دو معیار میازان تاأثیر و ناو  تا شناختی برای بررسی نتایج یافته در فراتحلیل نتیجه

شد. اگرچاه معیاار ساومی نیاز  مشارکت سیاسی و ابعاد آن استفاده  های اجتماعی بر رسانه
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مشخص و مشاترک  ۀساز نبوددلیل  عنوان ضری  همگنی وجود دارد که در این پژوهش به به
ها، امکان سانجش آن وجاود  از مشارکت سیاسی و تنو  ابعاد مشارکت سیاسی در پژوهش

ها قائل باه تاأثیر در  ینکه تمامی پژوهشندارد. درخاو  میزان تأثیر یا شدت، با توجه به ا
تأثیر زیاد یا قوی و  ۀها را به دو دستتوان یافته می ،این موزه بودند )عدم تأثیر وجود نداشت(

 تأثیر ضعیف یا محدود تقسی  کرد. 
تاأثیر  دهندۀ های شش پژوهش نشاان پژوهش مورد بررسی، یافته هفدهاز بین  تأثیر قوی:

هاای پاژوهش  . یافتاهاساتهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی  رسانه قوی میزان استفاده از
کناگ، ظااهر  ( بار روی جواناان شاهر هناگ1071کنگ ) محالعات جوانان هنگ ۀسسؤم
( باار روی 1076( بار روی دانشاجویان دانشاگاه دولتای پاکساتان، ژاناگ و لاین )1071)

وی دانشاجویان ( بار ر1077) و همکااران کنگ، افیناگ دانشجویان دانشگاه مرکزی هنگ
( باار روی اسااتادان و 7934) فردوساایو طالشاای، خالاادیان زاده  مهاادی ،مریکااااغاارب 

های اجتماعی بر مشارکت سیاسی  نرران دانشگاهی نشان از تأثیر قوی و زیاد رسانه صام 
اسات )از آنجاا کاه  2/0تاا  19/0دارد. شدت همبستگی بین این دو متغیر در پیوستار بین 

تاوان  ها مختلف است نمی مشارکت سیاسی در این پژوهش ۀدهند ی تشکیلها ابعاد یا گویه
  .اساس آن به تحلیل پرداخت( میانگین این شدت را محاسبه و بر

( بار روی جواناان 1071) پاژوهش، تحقیاق سالمان و ساعد هفدهاز بین  تأثیر محدود:
میتروا یجهان، دروی ده تحقیق در مورد مشارکت سیاسی در  ( بر1071مالزیایی، بویلیان )

( بار روی 1071خواه، چان و گئاو ) ( بر روی طرفداران مزب جمهوری1079و بوستروم )
( بار روی دانشاجویان 1077) و همکااران مریکاایی، ویتااکاکنگای و  دانشجویان هناگ

( بار روی 7931)ناژاد و همکااران عباداللهیپاژوهش  ،مریکایی در محالعاات خاارجیا
روی  ( باار7931باطبااایی، تاجیااک و خااداخواه آکر )دانشااجویان دانشااگاه عالمااه ط

، مسعودنیا، صاادقی و جمهوری، رهبرقاضی های شهری در انتخابات ده  ریاست کارناوال
( بار 7931پاور ) های اصفهان، رضایی و کاظمی ( برروی دانشجویان دانشگاه7931) پوره

و  ،ان شاهر تبریاز( بر روی جوان7939)و همکاران  پورروی شهروندان شهر همدان، عدلی
( بر روی شهروندان شهر تهران در محالعات داخلی مکایات از 7939) اشتریان و امیرزاده
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های اجتماعی بر مشارکت سیاسی داشت. شدت همبستگی بین ایان دو  تأثیر محدود رسانه
 است.  96/0تا  71/0ها در پیوستار بین  متغیر در این پژوهش

توان به  میهای مورد بررسی های پژوهش به یافته همچنین درخاو  نو  تأثیر با توجه
های اجتماعی بر  های آنان مبتنی بر تأثیر مثبت رسانه سه دسته اشاره کرد. تحقیقاتی که یافته

و مواردی که باه تاأثیرات  ،که مبتنی بر تأثیر منفی است یهای مشارکت سیاسی هستند، یافته
 مثبت و منفی دست یافتند.

هاای  از محالعاات خاارجی مااوی تاأثیرات مثبات رساانه زیادی بخش تأثیرات مثبت:
محالعاات جواناان  ۀسساؤهاای محالعاات م اجتماعی و مشاارکت سیاسای هساتند. یافتاه

کنناد در دوران  باوک اساتفاده مای دهد که جوانانی که از فی  ( نشان می1071) کنگ هنگ
انتخابات از طریق مضور انتخابات از مشارکت سیاسی باالیی برخوردارند و در دوران غیر 

کنند، تحقیق  مندان سیاسی خود، ممایت می هها و ممایت مالی از مزب یا عالق در کمسین
گیااری  هااای اجتماااعی در تااامی  دهااد کااه اسااتفاده از شاابکه ( نشااان ماای1071) ظاااهر

بویلیان  .دانشجویان برای مضور در لیگ شورای ملی پاکستان تأثیر مثبت و مستقیمی دارد
هاای  هاا بیاانگر تاأثیر مثبات رساانه دارد کاه یافتاه در بررسی ده مقاله اکعان می ،(1071)

( و چاان و گئاو 1076) ژاناگ و لاین .اجتماعی بر ابعاد مختلف مشارکت سیاسی هساتند
باوک بار مشاارکت سیاسای  ویژه فای  اجتماعی به ۀهای شبک ( نیز معتقدند سایت1071)

دهاد کاه  های ژانگ و لین نشان میو متی یافته مثبت دارند یکنگی تأثیر دانشجویان هنگ
تاروا و یدیم .ها بر مشارکت سیاسی بسایار بیشاتر از مشاارکت مادنی اسات تأثیر این رسانه

سیاسای و  ۀهای اجتماعی در کناار تجربا ( نیز به این اشاره دارند که رسانه1079) بوستروم
خاواه در  مزب جمهوریمندی به مزب، نقش اساسی در مشارکت سیاسی طرفداران  هعالق

( نیز درخاو  1077) و همکاران ( و ویتاک1077) و همکاران تقریبا  افینگ .مریکا داردا
 اند. افینگ مریکا به همین نتیجه رسیدهابوک بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان  تأثیر فی 

رش هاای تاوئیتر باعاث گسات که توئیت رسیدندنیز در تحقیق خود به این نتیجه  و همکاران
بحث سیاسی در فضای واقعی و متی موضو  چالشی برای بحث سیاسی طرفداران امزاب 

شود. در مورد تأثیرات مثبت در تحقیقات داخلی باه نسابت مشاابه خاارجی  مریکا میادر 
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ای که از هشات تحقیاق داخلای تنهاا چهاار تحقیاق  به گونه ؛وضعیت کمی متفاوت است
و   رهبرقاضی و (7931)همکاران  نژاد وعبداللهی(، 7934)طالشی و همکاران زاده  مهدی

 های اجتماعی بر مشارکت سیاسی دست یافتند.  ( به تأثیر مثبت رسانه7931) همکاران
های یک پژوهش خارجی و سه پاژوهش داخلای  پژوهش، یافته هفدهاز بین  تأثیرات منفی:

هاای سالمان و  رد. یافتاههای اجتماعی بر مشارکت سیاسی داتأثیرات منفی رسانه دهندۀ نشان
های اجتماعی بار اوقاات فراغات جواناان و  که اگرچه رسانهاست بیانگر این  ،(1071سعد )

ای کاه  باه گوناه ؛سرگرمی آنان تأثیر مثبت دارد اما بر مشارکت سیاسی آناان تاأثیر منفای دارد
این نکتاه نیاز  کاهد. سیاسی می ۀفعالیت آنان در این رسانه از مضور آنان در فعالیت داوطلبان

بسایج و باا رویکارد  ۀز اهمیت است که چارچوب نرری ایان پاژوهش بار مبناای نرریائما
هاای  برخالف این رویکرد نرری اسات. یافتاهدر آن ها  که یافته استبینانه تدوین شده  خوش
دلیال تقویات  هاای اجتمااعی باه شابکه دهاد نشاان می( نیاز 7939) و همکااران  پورعدلی
 د چنادان بار مشاارکت سیاسای واقعای تاأثیرناتوان ان قدرت و ثروت نمایهای صامب دیدگاه

توانند بر مشارکت غیرمتعارف غیرسیاسی نقشی قابال توجاه  ها می د. اگرچه این رسانهنگذارب
هاای  ( نیز بیانگر نقش منفی شابکه7939) های پژوهش اشتریان و امیرزاده داشته باشند. یافته

باا هماین رویکارد در  ،(7931پاور) ضاایی و کااظمیاجتماعی بر مشارکت سیاسی است. ر
هاای اجتمااعی اند که افرادی که در فضای مجازی و رساانه رسیده نتیجهپژوهش خود به این 

د، باه هماین ندرگیر هستند کمتر فرصت مضور در فضای واقعی برای مشارکت سیاسی را دار
نکردن  تلقی واقعی ،در کنار آن .کنند ایفا میهای اجتماعی نقش منفی در این موزه  دلیل رسانه

 اطالعات فضای مجازی خود عامل منفی دیگر در مشارکت در انتخابات است.   
تنها تحقیق تاجیاک و خاداخواه  ،پژوهش مورد بررسی هفدهتأثیرات مثبت و منفی: در 

هاای اجتمااعی و  مثبت و منفای رساانه ۀزمان و دوگان که به تأثیرات ه  است( 7931) آکر
ضامن اینکاه  دهاد نشاان میهای این پژوهش  سیاست اشاره دارد. یافته ۀدر عرص مشارکت

د و ناده های سیاسی افازایش مای های اجتماعی قدرت کنشگری کاربر را در فعالیت رسانه
فرهنگ سیاسای،  ۀد، اما باعث نافرهیختگی در عرصنکن امکان استقالل برای وی ایجاد می

هاای اجتمااعی  د. همچناین رساانهنشو طلبانه میهای داو تخری  فضای سیاسی و فعالیت
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ایان تاأثیر در  ،دنااگرچه در زمان انتخابات در فضاای مشاارکت سیاسای تاأثیر مثبات دار
 شود.  های غیرانتخابات دیده نمی مشارکت مدنی و در زمان

 
 گیری بحث و نتیجه ـ5

وهش( را در پاژ هفادههای ماورد بررسای ) توان نقاط قوت پژوهش با توجه به فراتحلیل می
بخش نرری، تنو  رویکردهای نرری، توجه به موضو  مشارکت سیاسی مجازی، انتخااب 
چارچوب نرری مرتبط و همسو، استفاده از چارچوب نرری تلفیقی و تنو  پژوهشگران این 

شناساان و پژوهشاگران علاوم  جامعاه قابال توجاهبودن و مضور  ای رشته دلیل میان موزه به
هاای  آماری، تنو  شیوه ۀشگران ارتباطات و در بخش روش تنو  جامعسیاسی در کنار پژوه

مد مرکزی )هر چقدر  ۀانتخاب مج  نمونه، تعداد باالی مج  نمونه و نزدیکی آن به قضی
آمااری بیشاتر اسات(، اساتفاده از  ۀبودن توزیع نمون تعداد نمونه بیشتر باشد امتمال نرمال

توان آماری باال، توجه به سح  تحلیل خارد، تناو   مال با های آماری متنو  و درعین آزمون
و توجه به تأثیرهای گوناگون در بخش نتایج است. به  ،های اجتماعی مورد بررسی در رسانه

 ،هاای خاارجی های خارجی و داخلی، نقااط قاوت پاژوهش ای بین پژوهش لحاظ مقایسه
اب چارچوب نراری، دالیل انتخ ۀنرری همسو با موضو  و ارائ توجه به انتخاب چارچوب

نقااط  .الین است آن ۀاستفاده از ابزار پرسشنامو گیری امتمالی،  های نمونه استفاده از روش
افزارهاای  هاای خاارجی، توجاه باه نارم در مقایسه با پژوهشنیز های داخلی  قوت پژوهش

 ت. و دقت در استفاده از روایی و پایایی ابزار سنجش اس ،رسان و سنجش استفاده از آن پیام
های ماورد بررسای را در بخاش نراری  توان نقاط ضعف پژوهش  با توجه به فراتحلیل می

ضاعیف از  ۀهای نرری غیرمرتبط در مبانی نرری، استفاد استفاده از برخی رویکردها و دیدگاه
ها، ناتوانی در تبیین ابعاد مشارکت سیاسای در  شده در تحلیل یافته های نرری تعیین چارچوب

شده در بخاش  شده در بخش نرری با مفهوم سنجیده و عدم تحابق مفاهی  بیانمبامث نرری 
گرایای و روش پیماایش، نااتوانی در اساتفاده از  پارادای  اثبات ۀها و در بخش روشی غلب یافته

هاای توجهی به سنجش اعتباار ابازار، عادم اساتفاده از آزماون های کیفی و تلفیقی، ک  روش
ای )آزماااون  دن مجااا  نمونااه باارای متغیرهااای رتبااهبااو آماااری باارای تعیااین نرمااال
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های مشخص  ویلک(، ناتوانی در رسیدن به ابعاد و شاخص اسمیرنوف و شاپیروا ا کولموگروف
بااین پااژوهش خااارجی و داخلاای، نقاااط ضااعف  ۀاز مشااارکت سیاساای اساات. در مقایساا

ارچوب های داخلی استفاده از رویکردهای نرری غیرمرتبط با موضاو ، انتخااب چا پژوهش
اجتماعی و مشارکت سیاسای، عادم  های نرری نادرست با توجه به دو متغیر استفاده از رسانه

گیری غیرامتمالی در برخی از  های نمونه دلیل انتخاب چارچوب نرری، استفاده از روش ۀارائ
اجتماعی مورد بررسای و سانجش کلای اینکاه آیاا از  ۀنکردن دقیق رسان ها، مشخص پژوهش

کنیاد  و  اجتماعی استفاده می ۀهای شبک اجتماعی یا سایت ۀی مجازی یا رساناجتماع ۀشبک
هاای  های ابعاد مشارکت سیاسای اسات. نقااط ضاعف پاژوهش ناتوانی در ساخت شاخص
هاا باه  کردن آن های ایرانی نیز عدم تنو  در جمعیت آماری و بسنده خارجی نسبت به پژوهش

 ی است.  دانشجویان و ضعف در بررسی روایی و پایای
هاای اجتمااعی بار  فراتحلیال نشاان داد در میازان تاأثیر رساانه ،شناختی در بخش نتیجه

کید  باین دو طیاف  ۀها بر تأثیر محدود است. اما در مقایسا پژوهش بیشترمشارکت سیاسی تأ
میازان همبساتگی باین دو متغیار )اساتفاده از  گفاتتاوان  تحقیقات خاارجی و داخلای مای

مشارکت سیاسای( در تحقیقاات خاارجی بسایار بیشاتر از تحقیقاات اجتماعی و  های رسانه
اماا در تحقیقاات  2/0باالی این شدت در تحقیقات خارجی  ۀای که کران به گونه ؛داخلی بود

بوده است؛ این در صورتی است که در رگرسیون نتایج سه  عوامل دیگار )غیار  13/0داخلی 
و تحقیقات خاارجی باه عوامال  باشدتر  گهای اجتماعی( در محالعات داخلی پررن از رسانه

عااملی در  اند. یکی از دالیل این شادت همبساتگی بااال و تقریباا  تاک دیگر کمتر توجه کرده
هاا  توان در فقدان ابزارهای سنجش روایی یاا ضاعف اعتباار در آن های خارجی را می پژوهش

. اماا اناد یر مثبتهاای خاارجی بیاانگر تاأث های پژوهش دانست. درخاو  نو  تأثیر، یافته
هاا در ایان  های داخلی بیانگر تفاوت و در برخی موارد تناقض بین پاژوهش های پژوهش یافته

( اگرچاه باه لحااظ مباماث نراری و 7939) و همکااران پاورزمینه است. تحقیقات عادلی
آماری )اولی شهروندان تبریز و دومی شهروندان بوشاهر( شاباهت  ۀچارچوب، روش و جامع

اند به نوعی که اولای بار تاأثیر منفای و متفاوت دست یافته ۀبه لحاظ نتیجه به دو یافتد اما ندار
. هماین وضاعیت در اند رسایدههای اجتماعی بر مشارکت سیاسی  دومی بر تأثیر مثبت رسانه
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( که جمعیت آماری 7939( و اشتریان و امیرزاده )7931)و همکاران نژادتحقیقات عبداللهی
گیاری  نموناه ۀدلیال شایو تواند به ودند نیز وجود دارد. این تفاوت نتایج میهر دو دانشجویان ب

اصلی  ۀبا توجه به اینکه سیحر ،شد گفته پیش از اینطورکه  ها باشد. همان این پژوهش تفاوتم
ی است و به لحاظ روشی  روش در این پژوهش گیاری  درست نمونه ۀشیو رود انترار میها کم 

گیاری امتماالی باشاد، در برخای  ی نموناهونه به جامعه در روش کم  های نم برای تعمی  یافته
ای نیز استفاده کردناد.  گیری غیرامتمالی دردسترس یا اتفاقی و سهمیه محققان از نمونه ،موارد

هاای شااخص مشاارکت سیاسای در هار پاژوهش  بودن گویه دلیل دیگر این تفاوت، متفاوت
سیاسی، مضور در انتخابات و در دیگاری  نوعی که در یک پژوهش مالک مشارکت است. به

 ها بود.  به روایی پرسشنامه توجهی بیراهسیمایی و عضویت در امزاب بوده است. دلیل سوم 
توان اکعان داشت که محققاان بعادی کاه در ایاران  با توجه به فراتحلیل می ،در مجمو 

در بخاش نراری  ،ستقاد پژوهش در این موزه را دارند به این موارد توجه ویژه کنند: نخ
بر استفاده از نرریات همسو و مرتبط با مشاارکت سیاسای و مشاارکت سیاسای  متما  عالوه

های اجتماعی نیز توجه کنند. در استفاده از چارچوب  رسانه ۀمجازی به بحث نرری استفاد
پوشش  راابعاد موضو   ۀهم تانرری سعی کنند از چارچوب تلفیقی یا ترکیبی استفاده کنند 

عنوان چارچوب تحقیق شرح دهند.  ها را به دالیل استفاده از هریک از نرریه همچنین،. دده
صورت تو مان )رویکارد  های کیفی نیز به ی از روشبر روش کم   در بخش روشی عالوه ،دوم

های  روش کنندگیری در روش پیمایش  سعی  تلفیقی( استفاده کنند. در انتخاب روش نمونه
میازان  ۀبار سانجش رابحا سانجی نیاز، عاالوه . درخاو  فرضیهنندرا انتخاب کامتمالی 

هاای  اساتفاده از رساانه ۀهای اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی، به رابحا استفاده از رسانه
های کلی پرهیز  تا از بیان نتایج کلی با آزمون بسردازنداجتماعی و ابعاد مشارکت سیاسی نیز 
دقت ویژه شود. در تعیین و سانجش ابعااد مشاارکت شود. به روایی و پایایی ابزار پژوهش 

)نموناه: در  اساتهایی استفاده شود که در فرهنگ سیاسی کشور رایاج  سیاسی از شاخص
ها سنجش مشارکت سیاسی ممایات ماالی از امازاب و شارکت در  یکی از گویه ،تحقیقی

نیسات و جلسات امزاب بود که این موارد در ایران چندان باین شاهروندان عاادی مرساوم 
نیست(. همچنین با توجه باه  یخوبی برای سنجش مشارکت سیاسی شهروندان ایران معیار
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ساازی مناسابی بارای سانجش متغیار  و تلفیقی، شاخص ،بینانه، بدبینانه سه رویکرد خوش
در بخش نتیجه دقت شود که نتایج با چارچوب نرری  ،مشارکت سیاسی صورت گیرد. سوم

 تبیین، بحث و تفسیر قرار گیرد. تحقیقات مورد ۀو متی پیشین
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