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 دهیچک

ارائه استراتژی مناسب برای مددیری  ضادای مزدابی بدا ردیمدرر م دارس  سیاسد  بدا این تحقیق با هدف      

جامعده ممداری تحقیدق . همبسدتی  بدور -اس . ردش تحقیق  توصدیف انزام شده SWOTاستفاره اب تمنیک 

سه تعددار منهدا نامحدددر د نام دود بدور سده براسدا   ،بورند 0011شهر تبریز رر سال  شامل سلیه شهردندان

گیری تصارض  ساره اسدتفاره شدد. ابدزار گدررمدری االا دامل شدامل یدک نفر با ردش نمونه 480ضرمول سوسران 

هدای اسدتوراش شدده د پرس دنامه سوال  محقق ساخته برای سدنز  اسدتراتژی 10پرس نامه محقق ساخته 

هدای سمید  اب ممارهدای اسد . بدرای تززیده د تحلیدل راره ( بدوره0434باره )ستاندارر م ارس  سیاس  ضدرشا

سارانه د اسدتراتژی استفاره شد. نتایج تحقیق ن ان رار استراتژی محاضظه SPSSاضزار توصیف  د استنباا  با نرم

ندان رارر د اسدتراتژی تهداجم  د تداضع  رر مدیری  ضاای مزابی تاثیر معمو  بدر م دارس  سیاسد  شدهرد

د میزان م دارس  سیاسد   ،استراتژی رقابت  رر مدیری  ضاای تاثیر مثب  بر م ارس  سیاس  شهردندان رارند

ررصدد خیلد   8/00ررصد بیار د  0/10ررصد متوسط،  4/48ررصد سم،  0/01ررصد شهردندان خیل  سم،  4/8

 باشد. ردندان رر حد متوسط م سل  م ارس  سیاس  شه اوراس . به بیار بوره

 

 هاکلید واژه

 .SWOT ، مدل اسیم ارس  س ی،مزاب یضاا ، یریمد ی،استراتژ

 

                                                                 
    .ایران ،تبریز ،ه مبار اسلام اران ی ،داحد تبریز ،گزاری  موم ( لوم سیاس  )سیاس  ران زوی رستری *
 rho.ahmadi@tabrizu.ac.i                                        )نویسنده مسئول(   ، ایرانتبریز یاس  ران یاه تبریز،ران یار  لوم س **
  ، ایرانتبریز، ران یاه مبار اسلام  ،داحد تبریز ،گرده ضلسفه ران یار ***
  ، ایرانتبریز، ران یاه مبار اسلام  ،داحد تبریز ،المللاستاریار گرده  لوم سیاس  د ردابط بین ***
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 مقدمه

ها به امری گریزناپذیر ترین شداخد توسعه سیاس  مل  نوان مدهم امردبه م ارس  سیاس  به     

رهد. خور را ند ان مد تر حسا  شمل  به تبدیل شده اس . این امر رر س ورهای جهان سوم

(. اب ارف 1103، 0)تمودیل م ارس  سیاس  تن رهدند به ها نیز ناچارند برای سسب م رد ی ردلتد

برضرهنگ  سیاس  هایم   رییر میزان بالای م ارس  سیاس  مررم رر بمینه تصمیمام د خط

اب  (.1108د همماران،  1ید)بو یاضتی  ضرهنگ سیاس  من جدامعه رلال  رارریاضته د توسعهتوسعه

ضعال د حساسی  نسب  به سرنوش  خور د جامعه، نه تدنها یدک  سیاس  ، م ارس مدنظر ریدن 

رد د اربش  مطلوب برای شهردندان د  موم جامعه اس . اب این د ضردری حتم  حق، بلمه یک تملیف

مندی جامعه اب د ضردرم بهرهنظام سیاس   بررس  ندق ، جداییاه د سدارسررهای شهردندان رر

ناپذیر تدوسعه سیاس  د اجدتناب شدرایط اب تواند یم م  های شهردندان رر اراره امورمندیتوان

پررابان امیددارند سه اینترن  بتواند ردبگار نظریه .(0431)ابراهیم  د همماران،  اجتما   باشد

به  موم  سیاس  پدید مدرر د رر احیدددای ابعار حدو مدقام سالاری مد ارست  را ررجدیدی اب مررم

سیداس  سمک سدنند سده اب این  ضدرمیند رر تر مررممضرین  جدیسالاری د نق رضته مررمابرس 

 (.0431، ذدالقدر) شوریار م « م ارس  سیاس »مضرین  رر ضرایند سیاس ، با نوان نق 

ارتبااام د االاع رسان  رر حال دقوع اس  سه چ م انداب تحول  گسترره رر  رصه  سالهای اخیر رر     

قرار راره اس . این تحول سه بسیاری من  بدرابر پژدهد یران رر ساملا متفادت  اب مفهوم د  ملمرر تاثیر رسانه

رر بندگ  جوامع امردبی م  خوانند، ظهور د  را تحول انقلاب  رر  رصه ارتبااام د شردع پارارایم  جدید

رر جهان امردب اس  سه رر اول بمدان  سدوتاه رر سراسر جهان  نوین های عه حیرم مدر رسانهتوس

 من اینترن  د شبمه های اجتما   مزابی اس  محصولگسترش یاضته د مهمترین شمل د مشمارترین 

ی بدر اضدمار تاثیرگذار برای ارتباا  امردبه ضاای مزابی به  نوان پل(. 1103د همماران،  4)دیچیونه

به صورم شبمه های   موم  به رسانه ای قابل رسدتر  د ضدراگیر تبدیل شده اس . ضاای مزابی

رر جه  ایزار  یا سیاس  د اجتما   مطرح شور اجتما   میتواند به  نوان محل  برای تاارب مرا د نظرام

 خصوص به مزابی ضاای تاثیر یلرل همین به د سدند  دمل اپوبیسیون یا انتقاری –مدوش هدای حمایت  

 .(0438)سدرم ، اس   توجه قابل جامعه سیاس  مسائل د انتوابام رر

                                                                 
1 Toqueville 

2 Boyd 

3 Vecchione 
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رس  گرضتن اضمار موم ، سنترل د هدای  من د همچنین تهییج د به سارگیری من نق   این ضاا، با رر     

وین منچنان برجسته جدی رر  رصه قدرم بدابی مدیمند د این ررهم تنیدگ  ضاای بندگ  د رسانه های ن

مهم بندگ  را تح  تأثیر قرار راره د سیاس  را به  نوان جزد مهم این ضاا رستووش  های شده سه بو 

 من تدوصیف، ضداای مزابی، رر رندیای پی رضته سنون  سه رر نبا ای (.0438هرسیج، ) تغییر سرره اس 

ه اس . تا منزا سده رر ایزار بحران ها، حرس  ضنادری به سر   پی رض  سرره، مثار قابل ملاحظه ای راشت

د م ملام اجتما   مثار انمار ناپذیری رارر.  ها های ا تراض ، شورش ها د اب سوی رییر مدقابله بدا بدحران

حدموم  ها د ناظران ردلت  نم  توانند دجه تمایز مهم شبمه های مزابی اب رییر گرده ها این اس  سده 

ها میتوانند ایزار سنند ضیلتر  ردل  سه راشته بداشند. سدو  تدرین مانع  ها شبمه نسنترل چندان  بر ای

 اس  برن ردر سررن برخ  اب سای  ها د شبمه های اجدتما یس  سه من هم با استفاره اب ضیلترشمن قابل

ی سدیاس  رر بدین گسترش بحث د گفتیو ادریق اب (، با این دجور، این رسانه ها0438)غفاری د نیابی، 

ردب سیاس  تقوی   مسائل به شهردندان با ث م  شوند تا رضتار مدن  نیز تقوی  شور د مگاه  اضرار نسب 

د تعهدام میسر نوواهند شد میر با مدسلح شدن  گررر امردبه استیفای حقوق د مطالبام د ایفای دظایف

سید ) اش با اقتدار ردل  د رابطه ضرر یز جاییاهبه سلاح مگاه  سیاس  د شناخ  اهداف د دظایف ردل  د ن

رر قبال سرنوش  خور، جامعه د  منها پس، مگاه  سیاس  مررم د نیز احسا  مسودلی . (0431امدام ، 

مسودلان د   مل  بورن س ورشان موجب احسا  پاسویوی  رر دهله ادل د رر دهدله ردم پاسدویو

هستند( شده د متامن  سیاس  مگاه  ط همین مررم ضاقد یا رارایمزریان سیاس  )سه انتواب شده توس

 (.0431، قل  نژار) ارتقای مطلوبی  های جامعه د نهایتا بقای من خواهد شد

اثرام مثب   میتوانند ، داتساپ، اینستاگرام د غیرههای اجتما   همچون تلیرام ضاای مدزابی د شدبمه     

 شبمه اجتما   راشته باشند سده رر این راسدتا، استفاره اب ظرضی  های اینموتلف  های د منف  بر گرده

سیاس ، راند ،  حوبه االا ام مفید د مثب  رر ارایه نماید سده بدا ضراهم را های اجتما   میتواند بمینه ای

 ری رر اینضعالی  بیاشهردندان (. 0438، احمدی) را اضزای  رارشهردندان شدناخ  دمگداه  سیاس  

 د اب جمله گرده های رارند تلیرام به خصوص اجتما   )ضداای مزابی( د شرس  رر شبمه های ضداا

سال  رر اجدتما   هدستند سه به رلیل اضزای  مگاه  سدیاس  بده دیژه با تدوجه بده گدسترش ارتبااام

 (.0431د همماران،  ررض ان) ابی م  پذیرندمز ضاای پیرامون مدسائل اب های اخیر، بی ترین تداثیر را

سبب م  گدررر مندها بی تر رر حوبه سیاس  های راخل  د شهردندان مگاه  سیاس   د شناخ      

. نمایند رصد را سد ور تدززیه د تحلیل امور، ضعالی  های سدیاس  رر د بدا نموره خدارج  االا ام سسب

ند بمینه بهبور م ارس  منها رر جامعه را ضراهم ندموره د بددین ترتیب بتوان به منمه این مگاهیها میتوا ضمن
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ضاای مدزابی د تد میل شبمه  راشتن شدهردندان  بدا راند  د مگاه  سیاس  بدالا امدیددار بور. امردبه

وش  به یم  اب نیابهای ساربرری جوامع ب ری تبدیل شده اند د به خداار دیژگدیها د پ های اجتما  

 (. 0431)خواجه سردری،  شورم  نیابهای انسان امردبی هرردبه بدرتعدارساربران مندها اضاضه 

تواند بر ردی م ارس  سیاس  شهردندان تأثیر گذارر. رر موتلف  م   واملباتوجه به مطالب گفته شده      

ی شوصیت ، ماهی  حموم  هاگدرضته،  وامل  مانند دیژگ  صدورم تحقیقام موتلف  سه رر این بمینه

 د غدیره بده  نوان  وامل تأثیرگذار برردی م ارس  اجدتما   حاسم، پاییاه اجتما   د اقتصاری، سرمایه

 مدوتلف . پژده  حاضر ضمن پذیرش  وامل(0431)ابراهیم  د همماران،  شده اس  مطرح سیاس 

 نوان یدم   به های اجتما  رارر تأثیر شبمه ریدیر رر ایدزار، تقوی  د یا تاعیف م ارس  سیاس ، سع 

 حال های اجتما   نمایبررس  قرار رهد. شبمه مورر را برم ارس  سیاس  اجتما   اب ابدعار سرمایه

 هایموجوری  جامعه، ضرهنگ، سیاس ، اقدتصار د  دلم هستند. با بررس  رقیق ردابط اضرار د سایر

تحقیقام مربوط بده مد ارس   . گرچهنظر را خواهیم شناخ  ای جدامعه مدوررهاجتما   رر شبمه، دیژگ 

 اب اند، اما رر بسیاریهای اجتما   متمایل شدهبمان سوتاه  اس  سه به بدحث شدبمه ، مدمسدیاس 

ا سطح مل  ی رر های بده صدورم پیمای  ، تحقیقات د امریمای  س ورها به دیژه س ورهای اردپای 

رر  سه ایدن بمینه اندزام شدده اسد . رر س ور ما با دجور اهمی  بدالای مدسئله، تحقیقات  رر ترجدزئ 

اب  ناصر  ها سه یم رر شدبمه اجدتما   ردابط به بررس  ، سمترحوبه م ارس  سیاس  صورم گرضته

را بدرمن  مدا این حوبه سیاس رقیق اند. نیاب بده داسدادی شناس  اس ، پرراختهاصل  رر حوبه جدامعه

های  یاستراتژ نق  پژدهد ، این اسا ، هدف اصل  . براینبپررابیم موضوع این راش  تا به بررس 

 اسد شهردندان با   اسیم ارس  س مرریرد رر یمزاب یضاا  یریمد
 ترره ضاای مزابی رر ضردرم انزام این تحقیق اب منزای  ن ام م  گیرر سه با دجور مزایای گ     

مدیری  اضمار  موم  د تقوی  م ارس  سیاس  شهردندان، رر سالهای اخیر شاهد )بوصوص اسفند 

( ساه  م ارس  شردندان رر انتواب بوره ایم سه ن انده رهنده ساه  م ارس  سیاس  اس  د رر 0438

یری  جناح سیاس  خاص  ضاای مزابی بی تر رر مد 0431انتوابام های گذشته همچون انتوابام سال 

ضاای مزابی نق  بیاری رر جه  ره  سیاس  شهردندان نداش  سه  0438 مل م  سرر د رر سال 

این امر ن ان م  رهد یک استراتژی م ود د سورمند رر مدیری  ضاای مزابی با هدف تقوی  

تراتژی های مناسب م ارس  سیاس  رر س ور دجور ندارر، سه یم  اب رلایل احتمال  من  دم شناسای  اس

برای مدیرت  ضاای مزابی با محوری  م ارس  سیاس  بصورم  لم  د همچنین م ود ن دن اهمی  

من رر م ارس  سیاس  برای مسئولین باشد، چنانمه رر پی ینه بررس  شده هم محققین ایران  سمتر به 
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 ارس  سیاس  پرراخته بررس   لم  د میدان  تحلیل استراتژیک مدیری  ضاای مزابی باهدف تقوی  م

اند، بر همین اسا  انزام تحقیق رر این باره م  تواند راهمارهای  مل  د  لم  رر مدری  ضاای مزابی با 

 هدف تقوی  م ارس  سیاس  رر ایران ارائه رهد. 

 

 ادبیات تحقیق

 مشارکت سیاسی

یندهای سیاس  سه به را به شدرس  رر ضدرا «0م ارس  سیاس »شناس ، نویسندگان ضرهنگ جامعه     

گذارر، تعریف سند یا بر من اثر م شور د سیاس   موم  را تعیین م منزر م  سیاس  گزین  رهبران

ای های رادالبانهالمعارف  لوم اجتما  ، م ارس  سیاس  را ضعالی (. رایره0438اند )مبرسرامب ، سرره

گیری اور مستقیم یا غیرمستقیم د رر شملبده انتواب حدمام رر راند سه ا اای یک جامعهم 

م ارس  سیاس   رر تعریف 1(. میلبراث د گوئل0433رهند )شهبابی، های  موم  انزام م سیاس 

تأثیرگذاری بدر سدیاس  د  د یا اب های شهردندان مبار سه هدف اب انزام  حمای ضعالی »نویسند: م 

، ضعل اس  د سیاس تعاریف یارشده باید گف  سه ادلاً م ارس  با تدوجه بده  (.0433، )راش« حموم  اس 

نظام سیاس ، اب سمترین ررجه تدا  رر د نفوذ شور، ثانیاً اراره معطوف به تأثیرتنها با اراره نفسان  محقیق نم 

نظام مممن اس  رر راستای حمای  اب  اورسل  م ارس  سیاس شور. بدهررجدام بالای تأثیر را شامل مد 

رر گزین  رهبران سیاس  د یا  شرس  صورم گیرر د به شمل سیاس  د یا  لیه نظام سیاس  حاسم

ها د ها، ا تصابها، اجدتما ام، راهپیمای صورم تظاهرام، شدورشهمماری رر اراره امور جامعه باشد د یا به

مسائل  مندی اضرار بهههای م ارس  سیاس ،  لاقها ظاهر شور. نمته م ترک رر همه شملاغت اش

ب م مندی د تمایل بدهسیاس  د تمایل منان نسب  به انزام ضعالی  د  مل سیاس  اس . خواه این  لاقه

 پذیری اضرارضرهنگ د جامعهبه  4درباها ناش  اب مگداه  ابقات  باشد د خواه به گفته ملموند د مدارسسیس 

 (. 0431شناخت  باشد )چابم ، های ردانمبتن  بر دیژگ  شناسانیابد د یا به ا تقار رداند ارتباط

 

 

 

                                                                 
1 Political Part. icipation 
2 Milbrath & Goel 
3 Almond & varba 
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 شارکت سیاسیتماعی و مهای اجشبکه

های تولیدسننده م ارس  سیاس  بعدی اس  سده تدوجه بیاری های م ارس  به  نوان حوبهدجور شبمه     

شدیوه تعاملام  .(0431اران، حدوبه معطوف سرره اسد  )ابراهیم  د همم ایدن اربیام توسعه سیاس  بده رر را

های م ارس  اجتما   گیرر. دجور شبمههای اجدتما   بدر مبنای ارتبااام ببان  صورم م ا اای شبمه

ارتباط بین  داوی  رر  مورر تواند باشد. ررای بیانیر میزان م ارس  سدیاس  من ندیز م رر هرجامعه

 (. 1103، 0های  ارائه شده اس  )توسویل لهای اجتما   د مد ارس  سدیاس  اسدتدلاشدبمه

ها توسط نوبیان های اجتما  ، ضرمیند بسیج تورهسه شبمه سند( استدلال م 1101) 1لای  ل      

های را به اضدرار های اجتما   مهارم( معتقد اس  سه شبمه1101) 4سنند. درباسیاس  را تسهیل م 

های . ملموند د دربا نیز معتقدند شبمهمموبندتما   م های سیاس  د اججده  م ارس  رر ضعالی 

سند. به نظر دربا د همماران اد، های رادالبانه(م ارس  سیاس  را تسهیل م اجتما  ) اوی  رر سابمان

برای ررگیر سررن اضرار رر سیاس  رس   مشدمار سابر سه به تدلاشهای رادادلبانه اضرار را دارار م اندزمن

سنند. ادل اینمه یک بابییر باید دابسته به یک انزمن ها به چندین  امل رر این بمینه اشاره م بنند. من

اب من شور. ردم، بده ندوع ارتباط با اضراری سه متعلق به من انزمن هستند،   اوی اجدتما   رادادلبانه د یا

سه برای به  های ضرص  ، بهییرتوجه سند. سوم اینمه به تنوع رر مؤسسام توجه راشته باشد. به  بارم ر

های رادالبانه دجور رارر، توجه سند. بنابراین، یک سدیاس  رر راخل انزمن مدرتبط منابع رس  مدررن

انزمن رر ارتباط اس ، بی تر احتمال رارر  ردبانه  ملیام مقام ارشد یا یم  اب ا اای هیئ  مدیره سه با

ب  بده سدس  سه تدنها به سمک یک حق  اوی  سالانه  او اس ، سیاس  خور را نس هایمهارم سه

 (. 1101توسعه رهد )دربا، 

باشد، م ارس  سیاس  بی تری رر  ترگسترره ایجامعه های م ارس  رررسد به هرمیزان شبمهبه نظر م 

ید، جین ، جرش هربرم مسول  هورتن گیرر. براسا  همین ردیمرر، نظر چارلزمن جامعه صدورم م 

های  اس  سه ردبمره تح  تأثیر گرده سیاس  لایدیل  د نیز میلبراث این اسد  سده سن  اضرار رر بندگ 

پررابند، بلمه معیارهای ردستان د رلیل اضمار خور به ضعالی  سیاس  نم  به اضرار به من تعلق رارند؛ اب این رد

                                                                 
1 Toqueville, 
2 Leighley, 

3 Verba, 
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اندی ند سه اب گونه م سند. براسا  این ریدگاه اضرار من منان را هدای  م سدیاس  خانواره اس  سه رضتار

 (1114، 0 من قرار رارند )مک لرگ رر اجتما   نظر

ردیمرر متعارض   مدوم  رد حدوبه هدای رر به نظر میرسد رر مورر نق  شبمه های اجتمدا   مزدابی

بندگ  اجتما   اضرار، برخ     بدهدجور رارر، چ م انداب ادل معتقد اس  سه اگدرچه بدا دردر اینترن

، تصور نمی ور سه این امر  امل  برای اس  اضتاره تغییرام برجسته رر چیونی  سدارسرر رموسراسد  اتفداق

سدده رر  معتقدندد( 1111) 4د رسدنیک 1تغییرام گسترره سدیاسد  بداشدد. رر این بمینه، مارگولیس

ممدده اسد ؛ چنانمده  دجدور بده گسترره ای رر رردن ضاای اینترن  سددال هدای اخیدر، گفتمدان سیاس 

برخد  احدزاب د  سن دیران اجتما   میتوانند رر محیط منلاین به سابمانده  خور، تبلیغدام د حماید  اب

ها ن ده  انسان مهم د اساس  رر بندگ  گدرده ها بپررابند، اما مندان تدأسید رارند سه اینترن  با ث تغییرام

اس  د به همین رلیل، سمم  به بسیج سیاس  شدهردندان نیدز نمیتواند بمند. اینترن  همچنین نمیتواند 

اب اندی دمندان اب  شیوه های ضعالی  سیاس  را تدح  تدأثیر قدرار رهدد. رر ایدن بمینده، حتد  برخد 

باط جمعد  رر ضرایندد اجتمدا   شددن د اب رربداره جنبه های منف  رسانه های ارت (1111) 0پاتنام قبیدل

، مدنزدر بده انفعدال بدالقوه بسدیج سیاسد  شهردندان بحث میمنند د ن ان میدهند سه رسانه ها بده اددور

 سیاس  شهردندان می وند د منان را به تماشاگران ساره بندگ  سیاس  تبدیل میمنند. 

 هدای ی  رموسراتیک اینترند  د ضادای مزابی با چال برخ  اب شواهد موجور ندیز ن ان میدهند سه ماه

( حاس  اب من اس  سه 1100) 1بیاری ردبده رد اسد . برخ  اب پژده  ها اب قبیل پژده  تدونر د ردلیو

رضتن انسزام اجتما   د  بین بدا ث اباینترن  به جای گسترش د تقوید  ضعالید  هدای سدیاس ، 

ترتیدب سده استفاره سنندگان اب اینترن  د ضداای مدزابی، بدی تر به رنبال  سیاسد  مدی دور؛ بده ایدن

رارر. این امر با دث  تد ابه اضرار سای  ها د منابع  هستند سه محتوای منها با چ م اندابهای ایدئولوژیک

اضدراری سده ذهنی  ردقطبیهای ایدئولوژیک بین شهردندان شدم یابدد د مندان تنهدا بددا  تراسم تدا مدی دور

( 1101) 1گردشدک د ریمیتردا های پژده  مد ترس  رارندد، م ارس  سنند. به همین رلیل اس  سه
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های اجتما   اینترنت  هیچ ارتبداا  با اضزای  ران  سیاس ،  لاقه به  رسانه ن ان میدهد سه استفاره اب

( نیز ن ان میدهد 1100د ردلیو ) تونر پژده  مسائل سیاس  د شرس  رر انتوابام نددارر. همچندین نتایج

 اجتمدا   اینترنت  هیچ تأثیری بر ردی نوع اربیداب  شدهردندان رر مدورر سه استفاره اب شبمه های

 د  ملمرر سیاس  منان نداشته اس .  انتوابدات  نامزرهدای

اینترنتد  اختصداص میدهند، احتمالا سمتر  بی دتری را بده سارهدای بمان بر مبنای این ردیمرر، اضدراری سده

( معتقدند سه اینترن  به 1111د همماران ) 0ندای رلیدل همدین به محیط اجتما   خور توجه میمنند. بده

تدقوی  هر نو   اب م دارس  اب اریدق من ضدعیف  د احدتمال می دور لحاظ ماهی ، ضعالیت  ضرری محسوب

تنوع ارتبااام را ت ویق سند به رنبال تزدانس د همیند   اینمه اب ی بی تراسد . همچندین ضادای مزاب

 تنهدا رر میدان گدرده هدای هدمفمدر تدقوید  مدیمندد.  را اسد ؛ ضاای مزابی توسعه ارتبااام

رار را مدیمندد، شدبمه هدای اجتمدا   اینترنتد  میتوانند اض ( استدلال1111) 1بنابراین همان گونه سه موتز

مسئولان حمومت  د م ارس  سیاس  سنند اما به رلیل تدقوی   به ترغیب به نو   نیرش خاص نسب 

ندمدیتوانندد مدنزر بده م ارس  سیاس  داقع  شوند. یاضته  شدده قطبد  ریدگداه هدای انزداالبانه د  قاید

ا تما  چهره بده چهدره اب تدوان اینترن  رر مقایسه ب سده ( نیز ن ان مد  رهدد0333) 4های بیمبر

 برخوررار اس .  محدددری بسیار دگ ننبدسدیج س

اس ؛  صری سه  مدرره دجدور اما برخ  رییر اب پژده یران مدعتقدند سده  صر جدید ضادای ندوین  را بده

اسا  تصدور  رچدار چدال  شدده اس . بر این رموسراس  بر اسا  من ا تمار به گذشته رر بمینه سارسرر

د اندی مندان به سوت  میتوانند اهمی   رارر مدی دور سده رموسراسد  رر گدذرگاه تداریو  جددیدی قرار

 ( نیز معتقدند سه هرچند بدا تدادعیف1111) 0د گوردیچ سیاس  هدای المتردنیدک را ناریده بییرند. بلومر

، بده رلیدل تدقوید  شدد ری ظاهر نوواهددهای سنت  د رسم ، رموسراس  قویت د شیوه سدداختارها

ردل   برتر تداارها د ناهماهنییهای اجتمدا   د ضرهنید  د همچندین بده چدال  س دیده شددن موقعی 

 بر یاضد  د این امر میتواند تأثیرام بیاری خواهد سداه  هدای سدنت  د ریدگاه مل ، ا تمار به نظریام -

( با ضرا رضتن اب 1110) 1ر مررم د شدهردندان راشددته بداشد. رر این بمدینه، نوریسردی سیاس  شدن بی ت
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د م ارس   ، بسیجمیتواند به مگداه سدابی، سدابمانده  اینترن  د گوردیچ معتقد اسد  سه نظریه بلومر

، دی سند. به ا تقار کسم سدیاس  شده، جوان ترها د اقلی  هدای رانده مدن  اضرار د گرده های به حاشیه

سیاس ؛ اب قبیل سسب اادلا ام مدرتبط بدا احزاب د گرده های سیاس ،  های اینترن  با ایزار ضرص 

 مقامدام ردسدویه بدا سدیاسد  سیاس  مزابی، اتداق هدای گفتیدو، ارتدبداط های رسترس  به گرده

 بسدیج د م دارس  مددن  شهردندان تدأثیرگذار بداشد.  رر د ضعدالان سیاسد  د غیدره مدیتواندد حمدومت 

رر ایران ندیدز پدژدهد  هدای موتلفد  رر بمینده تدأثیر ضداای مزابی بر ضعالی  های سیاس  صورم 

ضیس بدوک، تدلیرام،  اب قبیل اجتما   گرضته اس  اما بی تر این پژده  هدا بر ایندترن  )د نده شبمه های

هنیام مطالعه بر ردی تأثیر شبمه هدای اجتمدا    تدمرسز سرره اند. اب سوی رییدر د غدیدرهداتساپ، دایبدر 

بی تر به مدؤلفه مد ارس  سیاسد  بده معندای سلد  پرراختده انددد د هدیچ  نیز سیاس  مزدابی بر ضعالی 

ام تمرسدز نمرره اند یا خورراری اب شرس  رر انتوابد شدرس سددام بدر تدصمیم گیری اضرار بدرای 

(؛ امددا پددژدهد  حداضددر 0431د هممداران،  ؛ هرسدیج0434،  دلیپدور د هممداران ؛0438)احمدی، 

 سع  رارر تا تدمرسز را بدر شدبمه هددای اجدتمدا   بدده  ندوان ابزار جدید برخلاف پژده  های گذشته

دام  سدطوح م دارس  سیاس ، صرضا بر م ارس  رهد د به جای تم قرار تعاملام اجتما   رر جامعه

انتوابدات  متمرسدز شدور. اب سدوی رییدر، بدا دجدور اینمده جه  گدیری سیاس  د نیرش مررم به سوی 

اصدول گراید  / اصلاح الب ، هنیام شرس  رر انتوابام اب اهمی  بالای   یم  اب گرده هدای سیاسد 

یران استدلال میمنند سه رسانه های جدید ابجملده شددبمه هددای برخوررار اسد  د بسدیاری اب پژده 

 .رارند، اربیام تزرب  اندس  رر ایدن بمینده دجدور رارر مررم اجتمدا   تدأثیر بیاری بر نیرش سیاس 

 استراتژی 

 به معنای یسرر، استراتژ تعریف صورم این به را من برر، خور بمار را استراتژی داژه بار ادلین برای چندلر سه

 به رستیاب  برای لابم منابع توصید د اقدامام مزمو ه گزین  د سابمان یک مدم بلند هدضهای تعیین

 های تعریف تصمیم رر قالب را تاستیک د استراتژی بین تفادم نیز بار ادلین برای این هدضهاس . دی

ضعالیتهای  به بی تر )سه تاستیم  های تصمیم رارند( د سردسار سابمان مدم بلند سلام  با )سه استراتژیک

 (. 0433، هممارانسرر )رابینز د  شوند( مطرح م  مربوط ردبمره

  SO هایاستراتژی

ن انیر اینس  سه سابمان رر بهترین شرایط  ملمرری قرارراشته د این توانائ  را رارر تا  استراتژی تهاجم 

های خور برره د نقاط ضعف را اب بین ببرر د  با بمار گیری نقاط قوم خور، حداسثر استفاره را اب ضرص 

جلوی تهدیدهای بیردن  را نیز بییرر د رر چنین شرایط  استراتژیهای نظیر تمرسز، تنوع، یمپارچی  د 
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رر این  .سایرموارر اتواذ م  شوند. این استراتژی برای به رس  مدررن منفع  بی تر به سار برره م  شوند

ری به موقعی  دجاییاه رقیب حمله نموره د اب گسترش موقعی  رقیب جلوگیری نوع استراتژی با ایزار نومد

توان با استفاره اب نقاط قوم راخل  اب م  SO هایرر اجرای استراتژی(. 0431همماران، رابینز د ) م  شور

 های خارج  حداسثر بهره برراری را نمور. هر سابمان   لاقه مند اس  سه همی ه رر این موقعی ضرص 

ها د ردیدارهای خارج  حداسثر قرار راشته باشد تا بتواند با بهره گیری اب نقاط قوم راخل  اب ضرص 

 (. 0433، 0)ضررمر استفاره را بنماید

 WO هایاستراتژی

استراتژی محاضظه سارانه رر این استراتژی سابمان مزبور اس  تا ضمن حفظ نقاط قوم سلیدی اب قرار 

بالا خورراری سند، رر چنین شرایط  استراتژی هائ  نظیر بهره دری، اضزای   گیری رر شرایط با ریسک

 WO هایهدف اب استراتژی (.0431همماران، رابینز د ) خدمام د سایر موارر مورر استفاره قرار م  گیرر

 ها نهفته اس  رر جه  جبران نقاط ضعف استفاره شوراین اس  سه اب مزیتهای  سه رر ضرص 

 (. 0433، 1)مرمسترانگ

 WTهای استراتژی

رر استراتژی های تداضع  سابمان باید نقاط ضعف خور را برارف نموره د جلوی تهدیدهای بیردن  را نیز 

پیمان  بییرر استراتژی های تداضع  را م  توان رر اصلاح ضرمیند ها د بهینه سابی ضعالیتها، رهبری هزینه

رر این  .جه  حفظ جاییاه ضعل  به سار برره م  شونداستراتژی به  این سپاری د غیره  نوان نمور

استراتژی ساملاً رر سمین ن سته د حرسام رقیب را بیر نظر م  گیرند تا با استفاره اب ضد حمله اجابه 

سم  WT هایهدف رر اجرای استراتژی(. 0431همماران، رابینز د ) ندهند به موقعی  ضعل  مسیب  برسد

  د پرهیز اب تهدیدام ناش  اب محیط خارج  اس . رر چنین موقعیت  سررن نقاط قوم د ضعف راخل

گرض  د باید سع  سنیم باانحلال، داگذاری، دضعی  نامناسب بوره د رر دضع موااره ممیز قرار خواهیم

 (. 0433، 4)مرمسترانگ ساه   ملیام، ارغام د سایر ردشها اب چنین دضعیت  پرهیز نماییم

 ST هایاستراتژی

                                                                 
1 Fered r 

2 Armstrong 
3 Armstrong 
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اتژی رقابت  ن انیر این اس  سه یک سابمان باید ضمن حفظ نقاط قوم خور اب استراتژی های استر

ترسیب  دیمپارچه نظیر نفوذ رر بابار، توسعه خدمام توسعه محصول د ایزار شراس  های سابمان  د غیره را 

ا استفاره اب نقاط قوم گررر تا برر این نوع استراتژی تلاش م (. 0431همماران، رابینز د ) استفاره م  سند

راخل  برای جلوگیری اب تاثیر منف  تهدیدام خارج ، ساب د سارهای  رر پی  گرضته شور د یا تهدیدام را 

 (.0438)شریف بارگان،  اب بین برر

 

 شناسیروش

شهردندان شهر تبریز رر  سلیه توصیف  اب نوع همبستی  م  باشد. جامعه مماری شامل ردش این تحقیق

نفر با ردش  480بورند. سه تعدار منها نامحددر د نام ود بور سه براسا  ضرمول سوسران  0011سال 

توصیف   مماری یهاردش اب سمی ، یهاراره دتحلیلیهتزز برای .شد استفاره تصارض  ساره گیرینمونه

خط  رد  )رگرسیون د استنباا  معیار( انحراف میانیین، شامل پراسندگ  یهاشاخد د ضرادان  )جدادل

  .اس  شده انزام SPSS23اضزار نرم اب استفاره باها راره دتحلیلیهتزز د شده متغیره( استفاره

این ( استفاره شد. 0434ه )باررس نامه م ارس  سیاس  ضرشاب پم ارس  سیاس  جه  سنز  

م با تعداری سوال پنج گزینه ای اس  سه چهار خرره مقیا  را م  سنزد سه هر سدا 11رارای پرس نامه 

بر اسا  ایف لیمرم پنج ررجه ای اس  سه  پرس نامه سوال م ود گرریده اند. اریقه نمره گذاری این

رهنده ن ان 0رتبه بندی شده اس  به اوری سه نمره  1تا ساملاً مواضقم= 0گزینه های من اب ساملاً موالفم=

رر  .باشدرهنده بی ترین میزان م ارس  سیاس  م ن ان 1زان م ارس  سیاس  د نمره سمترین می

 ذسر سرره اس . 13/1د ردای  محتوای  ان را  81/1را (، پایای  این پرس نامه 0434باره )پژده  ضرش

جه  سنز  استراتژهای مدیری  ضاای مزابی با ردیمرر م ارس  سیاس  اب یک پرس نامه محقق 

سوال  استفاره شد، سه این پرس نامه براسا  نتایج حاصل اب استوراش استراتژی های مدیری   10ساخته 

ت  د ساخته شد د چهار استراتژی تهاجم ، محاضظه سارانه، رقاب SWOTضاای مزابی بر اسا  ردیمرر 

، 0، بیار1گزینه ای )خیل  بیار  1تداضع  را م  سنزد. گزینه های این پرس نامه به صورم مقیا  لیمرم 

 1( م  باشد. ردای  محتوای  د صوری این پرس نامه بر اسا  نظر 0د خیل  سم  1، سم 4متوسط 

 بدس  ممد. 810/1متوصد 
 شده: سؤالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه تدوین 1جدول 

 ضریب پایای  سؤالام مربواه استراتژی

 143/1 01تا  0 تهاجم 

https://arman-pajoohan.ir/shop/
https://arman-pajoohan.ir/shop/
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 131/1 13تا  01 محاضظه سارانه

 801/1 00تا  41 رقابت 

 111/1 10تا  01 تداضع 

 

 

 

 یافته ها

 ررصد( مرر بوره اند 8/10نفر ) 033ررصد( بن د  1/08نفر ) 081: اب بین پاسویویان مورر بررس  جنسیت

 10ررصد( بین  8/03نفر ) 11، سال 11سمتر اب ررصد(  1/1نفر ) 10سویویان مورر بررس  : اب بین پاسن

نفر  18سال،  11تا  00ررصد( بین  0/10نفر ) 80سال،  01تا  40ررصد( بین  11نفر ) 011سال،  41تا 

 سال سن راشتند. 11ررصد( بی تر اب  1/01نفر ) 08سال د  11تا  10ررصد( بین  0/01)

ررصد( ضوق  4/04نفر ) 10ررصد( ریپلم،  04نفر ) 11اب بین پاسویویان مورر بررس   یلات:میزان تحص

ررصد(  3/01نفر ) 11ررصد( ضوق لیسانس د  3/11نفر ) 88ررصد( لیسانس،  3/44نفر ) 041ریپلم، 

 (1اند )جددل رستری راشته

 : توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخگویان2جدول 

 ررصد ضرادان  ابعار دیژگ 

 جنسی 
 1/08 081 بن

 8/10 033 مرر

 سن

 1/1 10 سال 11سمتر اب 

 8/03 11 سال 41تا  10بین 

 1/11 011 سال 01تا  40بین 

 0/10 80 سال 11تا  00بین 

 0/01 18 سال 11تا  10بین 

 1/01 08 سال 11بی تر اب 

 میزان تحصیلام

 1/04 11 ریپلم

 4/04 10 ضوق ریپلم

 3/44 041 سلیسان
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 3/11 88 ضوق لیسانس

 3/01 11 رستری

   ریپلم 

 

 

 

 میزان مشارکت سیاسی شهروندان 

نفر( خیل   41ررصد ) 4/8اب بین پاسویویان مورر بررس ، م ارس  سیاس   4براسا  نتایج جددل      

ررصد  8/00ار د نفر( بی 81ررصد ) 0/10نفر( متوسط،  001ررصد ) 4/48نفر( سم،  11ررصد ) 1/01سم، 

(، م ارس  سیاس  14/4نفر( خیل  بیار بوره اس . به اورسل  با توجه به میانیین نمره محاسبه شده) 11)

 به میزان متوسط م  باشد.  پاسویویان

 : توزیع فراوانی وضعیت مشارکت سیاسی شهروندان3جدول 

 انحراف معیار میانیین ررصد ضرادان  ضرادان  سطح متغیر

 4/8 41 خیل  سم

14/4 800/1 

 1/01 11 سم

 4/48 001 متوسط

 0/10 81 بیار

 8/00 11 خیل  بیار

 1/011 480 جمع

میا استراتژی های محاضظه سارانه، تداضع ، تهاجم  د رقابت  رر مدیری  ضاای مزابی م   -سوال تحقیق

 تواند با ث تقوی  م ارس  سیاس  ب ور؟ 

رر مدیری  ضاای مزابی بر تقوی   تداضع ، تهاجم  د رقابت ، محاضظه سارانه یهابررس  تاثیر استراتژی 

با استفاره ار رگرسیون خط  رد متغیره مورر مبمون قرار گرضته اس ، بر اسا  نتایج  م ارس  سیاس 

اس  ، لذا رر این سطح،  11/1رار مقدار محاسبه شده اب مبمون سمتر اب سطح معن  pحاصل اب رگرسیون 

0H  رار م  باشد، یعن  استراتژی محاضظه سارانهشور د رر نتیزه مدل رگرسیون های خط  معن رر م ،

راری م  گذارر. تاثیر معن  رر مدیری  ضاای مزابی بر تقوی  م ارس  سیاس  تداضع ، تهاجم  د رقابت 

معمو  بین  تداضع  ن ان رهنده رابطهد  محاضظه سارانه هایضریب رگرسیون منف  برای استراتژی 
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اس  یعن  هر چقدر استراتژی های محاضظه  تداضع  با م ارس  سیاس ، محاضظه سارانه هایاستراتژی 

تداضع  رر مدیری  ضاای مزابی بمار برره شور، میزان م ارس  سیاس  شهردندان سمتر م  شور. د  سارانه

رابطه مستقیم بین استراتژی  تهاجم  د رقابت  ن ان رهنده هاید ضریب رگرسیون مثب  برای استراتژی 

اس  یعن  هر چقدر استراتژی های تهاجم  د رقابت  رر  با م ارس  سیاس  تهاجم  د رقابت  های

مدیری  ضاای مزابی بمار برره شور، میزان م ارس  سیاس  شهردندان بی تر م  شور.ضریب تعیین 

ضع ، تهاجم  د رقابت  رر مدیری  ضاای تدا، های بدس  ن ان رهنده میزان تاثیر استراتژی محاضظه سارانه

  (.0م  باشد )جددل  101/1د  01/1، 04/1، 014/1مزابی بر تقوی  م ارس  سیاس  به ترتیب 

 : ضرایب مدل رگرسیون تاثیر استراتژی محافظه کارانه در مدیریت فضای مجازی بر مشارکت سیاسی4جدول 

برمدرر  متغیر

 βاستاندارر 
2R  برمدررB 

خطای 

 رمعیا
 مقدار t Pمقدار 

 110/1 -10/1 113/1 -483/1 014/1 -41/1 محاضظه سارانه

 110/1 -11/1 108/1 -411/1 04/1 -41/1 تداضع 

 110/1 81/8 118/1 100/1 01/1 004/1 تهاجم 

 110/1 01/00 101/1 013/1 101/1 030/1 رقابت 

 

 گیرینتیجه

صوص جوانان اهمی  خاص  رارر د معرف سطح مگاه  د امردبه م ارس  سیاس  همه گرده ها، به خ     

بین  مل  ها د ضامن حیام سیاس  د اجتما   د ضرهنی  من جامعه اس ، لذا  دم  لاقمندی اضرار 

بوصوص نسل جوان به سیاس  د ردندهای سیاس  اجتما   موجور د  دم م ارس  رر انواع ضعالی  های 

ر د مورر بررس  قرار گیرر، چرا سه اینطور ضرض م  شور سه، سیاس  م  تواند مساله ای مهم قلمدار شو

بی تر مررم اب م ارس  رر ضعالی  های سیاس  افره م  ردند، هر چند شمار سسان  سه م ارس  نم  

. سنند برحسب بمان د ممان متفادم اس  د بسته به نوع ضعالی  سیاس  ررگیری اضرار یمسان نم  باشد

ر رر میان جوانان سه نیم  اب جمعی  س ور را ت میل م  رهند، بی تر ریده دل  به نظر م  رسد این ام

م  شور. ما ضمر م  سنیم نیرش د حساسی  جوانان، نسب  به مسائل سیاس  د شرس  رر ضعالی  های 

سیاس  تح  شرایط اجتما   د ضرهنی  م  باشد سه رر ت ویق اضرار به م ارس  نق  مهم  رارر. چرا 

امعه ای ا تقار پیدا سنند تاثیری رر سرنوش  سیاس  خور ندارند، تمایل چندان  به م ارس  سه اگر اضرار ج

سیاس  نوواهند راش  د این امر موجب گسترش ردحیه بدبین  د ب  تفادت  سیاس  م  شور د جامعه را 
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ین سننده یم  اب  وامل دابزارهای  سه امردب تق  تعی اب م ارس  سیاس  نیردهای جوان محردم م  سابر.

ای رر ترغیب شهرداندان به م ارس  یا  دم م ارس  سیاس  رارر رسانه های جمع  د گرده  بوصوص 

، داتساپ، های اجتما   همچون تلیرام ضاای مدزابی د شدبمه شبمه های اجتما   مزابی اس .

ته باشند سده رر این موتلف اجتما   راش های اثرام مثب  د منف  بر گرده میتوانند اینستاگرام د غیره

 ارایه نماید سده بدا ضراهم را های اجتما   میتواند بمینه ای شبمه راسدتا، استفاره اب ظرضی  های این

را اضزای  رار. شهردندان سیاس ، راند ، شدناخ  دمگداه  سیاس   حوبه االا ام مفید د مثب  رر

 تلیرام به خصوص اجتما   زابی( د شرس  رر شبمه های)ضداای م ضداا ضعالی  بیاری رر اینشهردندان 

اجدتما   هدستند سه به رلیل اضزای  مگاه  سدیاس  بده دیژه با تدوجه بده  د اب جمله گرده های رارند

. مزابی م  پذیرند ضاای پیرامون مدسائل اب سال های اخیر، بی ترین تداثیر را رر گدسترش ارتبااام

سبب م  گدررر مندها بی تر رر حوبه سیاس  های راخل  د خدارج  شهردندان گاه  سیاس  دم شناخ 

منمه  . ضمننمایند رصد را سد ور تدززیه د تحلیل امور، ضعالی  های سدیاس  رر د بدا نموره االا ام سسب

دین ترتیب بتوان به راشتن این مگاهیها میتواند بمینه بهبور م ارس  منها رر جامعه را ضراهم ندموره د بد

ضاای مدزابی د تد میل شبمه های  شدهردندان  بدا راند  د مگاه  سیاس  بدالا امدیددار بور. امردبه

به یم  اب نیابهای ساربرری جوامع ب ری تبدیل شده اند د به خداار دیژگدیها د پوش  نیابهای  اجتما  

 . شور اضه مد انسان امردبی هرردبه بدرتعدارساربران مندها اض

ررصد  11ابق نتایج بدس  ممده م ارس  سیاس  شهردندان رر حد متوسط م  باشد. بطوری سه حددر      

ررصد تمایل بیار برای م ارس   41اب شهردندان تمایل سم  برای م ارس  سیاس  رارند د ضقط حددر 

رس  سیاس  رر سالهای اخیر اس . سیاس  راشته اند. سه این امر ن ان رهند ساه  تمایل شهردندان به م ا

به  0011د انتوابام ریاس  جمهوری رر سال  0438سه این امر رر انتوابام مزلس شورای اسلام  رر اسفند 

دضوح ریده شد. سه این ساه  م ارس  م  تواند ناش  اب  وامل موتلف  همچون شرایط اقتصاری د  دم 

اما به نظر م  رسد ضاای مزابی م  تواند ظرضیت  باشد تحقق شعارهای انتوابات  مسئولین سیاس  باشد، 

برای تقوی  م ارس  سیاس ، بنابراین رر صورت  سه ضاای مزابی به ررست  مدیری  شور د متول  

م ود د قدرتمندی برای مدیری  من رر س ور رر نظر گرضته شور م  تواند با جه  ره  اضمار د مدیری  

 به سم  م ارس  سیاس  بی تر سوق رهد. ضمری د ردان  شهردندان منها را 

ابق نتایج بدس  ممده استراتژی محاضظه سارانه د استراتژی تداضع  رر مدیری  ضاای مزابی تاثیر      

شهردندان رارر د استراتژی تهاجم  د استراتژی رقابت  رر مدیری  ضاای  معمو  بر م ارس  سیاس 

( به این 0430د. سه رر تایید این نتایج امیری د حبیب باره )شهردندان رارن تاثیر مثب  بر م ارس  سیاس 
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نتیزه رسیدند سه ردیمرر تداضع  د محاظه سارانه رر استفاره اب شبمه های اجتما   م  تواند م ارس  

سیاس  را تاعیف سند د اما ردیمررهای تهاجم  د بوصوص رقابت  رر ضعالی  ضاای مزابی م  تواند 

( اظهار م  سند راشتن ردیمرر سوتییرانه د محددر سننده 0431  سند. رضوان  )م ارس  سیاس  را تقوی

( 0431رر مدیری  ضاای مزابی م  تواند با ث ساه  م ارس  سیاس  ب ور د رهبر قاض  د همماران )

ن ان رارند ایزار محیط رقایت  اب اریق ضاای مزابی م  تواند با ث تقوی  م ارس  سیاس  ب ور. 

( ن ان رارند ضعالیتهای بددن ضایطه د مققرام رر ضاای مزابی م  تواند 0431ماران )ررض ان د هم

اظهار م  سنند ( 1108) ددری اسدتنل  د سدریستوضر دیرمسائل سیاس  س ور را تح  تاثیر قرار رهد. 

ضاای مزابی ابزاری مناسب برای رقابت  سررن انتوابام د به ابع من اضزای  م ارس  سیاس  اس . 

ابراین م  توان گف  اگر مسئولان بی تر سیاس  محددر سررن د سنترل را برای ضاای مزابی رر نظر بن

بییرند احتمال ساه  م ارس  سیاس  بی تر اس . اما اگر سیاس  مسئول بر ضعالی  گسترره شبمه های 

ابی مزابی براسا  یک قانون مددن د م ود د سیاس  گذاری های اثربو  باشد این شبمه های مز

 م  توانند بمینه تقوی  م ارس  سیاس  را ضراهم سنند.

بنابراین استراتژی تهاجم  د استراتژی رقابت  بهترین استراتژی برای مدیری  ضاای مزابی با ردیمرر      

( اظهار م  سنند ایزار محیط رقابت  1101م ارس  سیاس  م  باشد. سه رر تایید این نتایج سیم د چن )

( به این این نتیزه 1101مزابی م  تواند م ارس  سیاس  را تقوی  سند. ان. ج  )اب اریق ضاای 

رسیدند سه شبمه های اجتما   مزابی ابزاری قدرتمند رر رس  ردل  مرران جه  جه  ره  اضمار 

 موم  هستند. بنابراین م  توان گف  با رر نظر گرضتن مزابام برای ساندیداها د سسان  سه اخلاق سیاس  

ر ضاای مزابی ر ای  نم  سنند؛ الزام گرده، سانال یا پیج های سیاس  د تبلیغات  جه  معرض  را ر

سارشناسان سیاس  خور به مواابان د شناسنامه رار سررن منها؛ ایزار پداضند غیر امل امنی  االا ام رر 

ضاای مزابی م  ضاای مزابی توسط استانداری ها د االاع رسان  گسترره قوانین د مقررام ضعالی  رر 

تواند رر مدیری  ضاای مزابی با ردیمرر م ارس  سیاس  موثر داقع شور. همچنین استفاره اب ظرضی  

ضاای مزابی برای مدیری  اضمار  موم  بصورم گسترره؛ ترغیب شهردندان به م ارس  رر انتوابام اب 

سابی گفتیوها د مناظرام اریق مدیری  اضمار  موم  د جه  ره  ضمری اب اریق ضاای مزابی؛ بستر 

سیاس  رر ضاای مزابی؛ ارتباط گیری مستقیم مسئولین با شهردندان اب اریق ضاای مزابی؛ ترغیب 

مسئولان به پاسویوی  د رضع شبهام اب اریق ضاای مزابی؛ بیان اخبار موثق اب اریق خور مسولان 

یق ضاای مزابی دایزار بسترهای سیاس  اب اریق ضاای مزابی؛ انت ار اخبار د االا ام سیاس  اب ار
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رسم  د قانون  رر ضاای مزابی برای ساندیداهای موتلف م  توان ضاای مزابی را با ردیمرر تقوی  

 م ارس  سیاس  مدیری  سرر. 

 

 پیشنهادهای تحقیق

 تددین من ور اخلاق  جه  ت میل گرده، سانال یا پیج سیاس  د یا تبلیغات  -

 سانال ها د پیج های تبلیغات  ساندیداها رر بمان انتوابامشناسنامه رار سررن گرده ها،  -

ت میل اتاق  ملیام ردان  د مدیری  اضمار موم  رر ضاای مزابی جه  ترضیب شهردندان به  -

 م ارس  سیاس 

گرضتن تعهد نامه اب مدیران گرده، سانال یا پیج های سیاس  د تبلیغات  توسط مراجعه قانون  جه   -

 رر بمان تبلیغام.  ای  اخلاقیام سیاس 

 ایزار پداضند غیر امل امنی  االا ام رر ضاای مزابی توسط استانداری ها -

تددین قوانین د مقررام برای ضعالی  گردهای مزابی د م ود سررن حد د حددر ضعالی  جریان های  -

 سیاس  رر ضاای مزابی

ا پیج های سیاس  مهم رر سطح الزام به حاور اضراری اب سابمانهای امنیت  رر گرده ها، سانال ها د ی -

 س ور د استانها

 رر نظر گرضتن مزابام د تنبیه برای سسان  سه اخبار محرمانه را رر ضاای مزابی منت ر میمنند. -

 اجاب رارن به جناحها د گرده های سیاس  مورر تایید نظام جه  ضعالی  سیاس  گسترره رر ضاای مزابی -

 رر حوبه سیاس  د الزام به ضعالی  منها رر ضاای مزابی ت میل گردهای جهاری مقابله با جنگ نرم -

 ت میل سار گرده های امنی  االا ام برای ضاای مزابی بوصوص رر ایام انتوابام. -

رارن مزوب تاسیس گرده ها، سانال ها د یا پیج های سیاس  رر بمان سوتاه د ساش بردسراس  با هدف  -

 ی سیاس  شناسنامه رار توسط ضعالان سیاس ایزار انییزه گرده ها، سانال ها د یا پیج ها

 رر نظر گرضتن امتیابام دیژه برای گردهای مزابی مزوب رار د قانون مدار -

 برگزاری مناظره های سیاس  مهم د پر هیزان رر شبمه های اجتما   بوم  د راخل  -

ی اب اریق ترغیب شهردندان به م ارس  رر انتوابام اب اریق مدیری  اضمار  موم  د جه  ره  ضمر -

 ضاای مزابی

 الزام ساندیدهای انتوابات  به پاسویوی  ررباره مطالب د اخبار سیاس  منت ر شده رر ضاای مزابی. -

 ایزار بستر گفتیوها د مناظره های سیاس  رر ضاای مزابی -
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 ت میل گرده پداضند غیر امل رر ضاای مزابی جه  مقابله با جنگ ردان  موالفان د رشمنان  -

 ب قانون  برای ت میل گرده ها، سانال ها د پیج های سیاس  د تبلیغات  رر بمان انتوابام.تددین چارچو -

 استفاره اب ظرضی  ضاای مزابی برای مدیری  اضمار  موم  بصورم گسترره  -

 تعیین چارچوب قانون  برای انزام ضعالیتهای سیاس  رر شبمه های مزابی -

 سابی سم پاش  ها د شایع پراسن  ها رر حوبه مسائل سیاس ت میل تیم های قوی رر ضاای مزابی برای خنث  

 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
رابطه شبمه های اجتما   »(. 0431؛ )صارق  نقد ل ، بهرا؛ مورادغل ، رضامح؛ نزف ، رادر؛ ابراهیم ، شهردب

 .180-114(، صد 11) 11، راهبرد فصلنامه، «ران یاه اصفهان د م ارس  سیاس  رر میان ران زویان

، ترجمه حسن شناسیفـرهنگ جـامعه(. 0438مبدرسرامب ، نیملا  د استفان هیل د برایان ا  تدرنر. )

 چاپو .  :پویان، تهران

شـجویان تأثیر شبکه مجازی فیسبوك بر نوع مشارکت سیاسـی دان(. 0438احمدی، ضررین )

 نامه پایان ،)با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری(ارزمی تهراندانشـگاه خـو

 سارشناس  ارشد، ران یاه تربی  معلدم تهدران، ران مده اربیام د  لوم انسان .

 د سیدمحمد ا راب  ترجمه ،(عمل )راهنمای انسانی منابع استراتژیك مدیریت(، 0433) م مرمسترانگ،

 .ضرهنی  های پژده  ررضت تهران: ایزری، رادر

 : سلمه. ، تهرانجامعه شناسی توسعه(. 0433ابسیا، مصطف  د غلامرضا غفاری )

مزابی بدر م دارس    های اجتما  شبمه رامیتأث  بررس» .(0430محمدرضا ) رباره،ید ام ومرثیس ان،یشترا

 0 ردره چهل د پنزم، شماره ،استیفصلنامه س، «()مطالعه مورری: شهر تهران  اسدیس

 ، تهران: رضتر پژده  های ضرهنی  درسنامه برنامه ریزی استراتژیك(. 0438) ا راب ، سید محمد

 . 04: 08، شماره نـمایه پژوهـشی، «مار اجتما   د  وامل مؤثر بدر منا ت(. »0431امیرساض ، مهدی )

اسا  مدل  های اجتما   مزابی بر تحلیل دضعی  شبمه»(. 0430باره، اصحاب )امیری، نزام؛ حبیب

SWOT» ،1 -41، سال پنزم، شماره هفدهم، صد فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی 

، عـلوم انـسانی دانشگاه الزهراء )س(فصلنامه ، «د م ارس  سیاس  جنسی »(. 0431) البنین، امچابم 

 01د  00شماره 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/176306/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2_%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/234943/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af_%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/234943/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af_%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/225377/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%ba%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/262147/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c_%d9%86%d9%82%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/262147/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c_%d9%86%d9%82%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c
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های جمع  رر م ارس  سیاس  نحوه تاثیر رسانه»(. 0431) نوربو ، سیدمسعور؛ خواجه سردری، غلامرضا

 .80-11، صد 1، شماره 3، سال جستارهای سیاسی معاصر ،«شهردندان تهران 

رسان  ضاای مزابی رر م ارس  نق  االاع»(. 0431) شبان ،  ل  اصغر؛ صفری نژار، احمد؛ ررض ان، مزتب 

 .001-81(، صد 01) 1، جامعه شناسی کاربردی ،«سیاس  شهردندان

 ، ترجمه محمدحسین ضدرهار، تهران، انت ارام تو . شناسی سیاسی جامعه(. 0438) د لیپس ، مارتین ردب، رابرم

فصلنامه مطالعات ، «شدهردندان تهران سدیاس  مد ارس  نق  رسانه مزابی رر»(. 0431) ذدالقدر، حسین

 4، سال ردم، شماره انتخابات

 ن ر سم .  :وچهر صبوری، تهران، ترجمه منجامعه و سیاست(. 0433) ، مایملراش

 ، تهران: معراش. پردازاندر اندیشه نظریه مدیریت راهبردی )استراتژیك( .(0011) رحمان سرش ، حمید

فصلنامه اطلاعات سیاسی ، «یا ابدزار تدوسعه هدف یا م ارس  اجتما  ، دسیله»(. 0411) رضای ،  بدالعل 

 .001د  013، شماره اقتصادی

های های اجتما   بر م ارس  سیاس  رر انتوابام ردرهبررس  تاثیر گسترش شبمه»(. 0431) رضوان ،  با 

 .013 -011، صد 1، شماره نیفصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسا ،«رر ایران30د 31

نق  شبمه های »(. 0431) پوره، امیرحسین؛ صارق  نقد ل ، بهرا؛ مسعورنیا، حسین؛ رهبر قاض ، محمور رضا

های سیاس  )مطالعه مورری: ران زویان اجتما   مزابی رر تمایل به م ارس  انتوابات  د جه  گیری 

 .001 -011، صد 81، شماره پژوهش های ارتباطیفصلنامه  ،«ران یاه های شهر اصفهان(

های م ارس  بین  سنندهبرخ  اب پی  اب ، اربیم ارس  سیاس  ران زویان» .(0431سید امدام ، سدادد  )

 .0، سال ردم، شماره پژوهشنامه علوم سیاسی، «سیاس 

مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیلی . (0431)شریف بارگان، محمد حسین د ملک پور اصل، بهزار 

 .ه شهید به ت انت ارام ران یاتهران: . ایتوسعه منطقه در برنامه ریزی استراتژیك (SWOT) سوا

 ، تدهران، ند رردبنه. ایران  سالاری(. تقدیر مررم0433شهبابی، محبوب. )

 نامده انیپا ،اسـتیمجـازی و نقـش آن در س یهای اجتماع شبکه(. 0434)  باره اصل،  طا ل  با 

 . د اجتما   ران مده  لوم انسان امنور،یارشدد، ران یاه پ  سارشناسد

شبمه اجتما   ضیس تأثیر استفاره اب »(. 0434 دل  پور، صمد؛ قاسم ، دحید؛ قصاب ، رضوان د ااهری، نق  )

، سال مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، «بدوک بده ا تمار د م ارس  سیاس  رر بین شهردندان شهر تبریز

 .18 پانزرهم، شماره

 ن ر نزریک. تهران: ، جامعه شناسی مشارکت(. 0438) غفاری، غلامرضا د نیابی، محسن

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/275381/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87_%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/571391/%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af_%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/571391/%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af_%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/660878/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b5%d9%81%d8%b1%db%8c_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/661163/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/201064/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/262147/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c_%d9%86%d9%82%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/262147/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c_%d9%86%d9%82%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/316376/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/316376/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%87
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 .018-81، صد 01، شماره مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی

، سدال جامعـه اطـلاعاتی فصلنامه، «بر امنی  مل  من د تدأثیر م ارس  سیاس »(. 0438) سدرم ، رضدا

 سوم.  ، شمارهادل

ران: ن ررضتر پژده های ، ترجمه مصطف  اسلامیه. تهعصر مشارکت(. 0438) پاتری یا د نل،سریستونامک لیان، 

 .ضرهنی 

های راهبردی پژوهـش، «رابدطه مد ارس  سیاس  د احسا  امنی  اجدتما  »(. 0438) هرسیج، حسین

 ، شماره ردم. ادل ، سالامنیت و نظم اجتماعی
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