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 چکیده
نمودن حوزه و  را دارا هستند که با فراهم ییتوانا نیا یهای اجتماع ویژه شبکه به یو اطالعات یهای ارتباط یتکنولوژ

، کیالکترون یحکومتگر ای کیتحت عنوان دولت الکترون یاز حکومتگر یدینوع جددهی به  و شکل یعموم یفضا

 یبه بررس، . پژوهش حاضرندیتر شهروندان فراهم نما تبادل اطالعات و بحث و مشارکت گسترده یهایی را برا نهیزم

 نیا یبررس، پژوهش نیپردازد. هدف از انجام ا می تالیجید یدر تحقق دموکراس یهای اجتماع تأثیر نقش شبکه

 تالیجید یتحقق دموکراس طیاو شر نهیزم توانند ی و دولت الکترونیک میهای مجاز که تا چه اندازه شبکه استامر 

 د. فراهم سازن یعموم ۀحوز تشکیل قیرا از طر

باشد.  ساخته می محقق ۀپرسشنام، کار رفته دانشگاه مازندران و ابزار به انیدانشجو، پژوهش نیا یآمار ۀجامع

با این وجود،  های مجازی و خدمات دولت الکترونیک است. پژوهش، نشانگر میزان استفادۀ باال از شبکههای  افتهی

منظور فعالیت سیاسی در سطح متوسط و پایین قرار  ، بهکیو خدمات دولت الکترون یهای اجتماع شبکهاستفاده از 

های  هیتأیید فرض طور کامل صورت نگرفته، اما نتایج تبیینی با دارد؛ به این معنی که تحقق دموکراسی دیجیتال به

. باشد می تالیجید یدموکراسدولت الکترونیک و ، یهای اجتماع شبکه نیب ۀوجود رابطناظر بر  قیتحق اصلی

توسط دو ، تالیجید یتحقق دموکراس راتییدرصد از کل تغ 55نشان داد،  ونیمعادله رگرسهای  همچنین یافته

و ترین  یقو، کیدولت الکترون و شود می نییک تبیو دولت الکترون یمجاز یهای اجتماع مستقل شبکه ریمتغ

پژوهش حاضر است.  ۀنمون تیجمع نیدر بتال، یجید یکننده بر تحقق دموکراس ینبی شیپ ریتغمین تر مهم

 تالیجید یاثر را بر تحقق دموکراس نیشتریب، کیدولت الکترون ریپژوهش بعد از متغ نیدر ا یهای اجتماع شبکه

 داشته است. 

 . کیالکترون یحکومتگرک، یدولت الکترونی، های مجاز ، شبکهتالیجید یدموکراس :واژگان کلیدی
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 مقدمه و طرح مسئله
 نیاز تعامل ما ب یدیخلق نوع جد ، باعثیهای مجاز و شبکه یارتباط نیهای نو یظهور فناور

جدیدی را ایجاد  یاسیو س یاجتماع یها، فضا شبکه نیها شده است. ا شهروندان و دولت

ها و رشد  د اطالعات و دادهو آزا عیسر انیجرتولید و تکثیر آن  یکه شاخص اصلاند  نموده

 د.باش مشارکت شهروندان می

و  یاسیس یفضاتوانند  میخود،  ۀبالقو ظرفیتو  لی، بنابر پتانسیمجازهای  شبکه

انتقال اطالعات و دانش، ارتباط با حاکمان و  باو  کرده قیعم یرا دچار تحول یاجتماع

نخبگان و عموم مردم  انیم یاطالعات ۀشدن فاصل کمتر موجب و میسررا  یاسیمسئوالن س

همه شهروندان  اریدر اخت دیکه با یمنبع عموم کیعنوان  ، اطالعات بهتالیجعصردی درد. نشو

است و  یحق عموم کیبه اطالعات  یدسترس ،تر دقیق انی. به بشود ، محسوب میردیقرار گ

فهم  یااطالعات بر نیکند. ا نیشهروندان به اطالعات را تضم یدارد دسترس فهیدولت وظ

به مشارکت  ازین ی،مهم نیشدن به چن است و قائل یمعاصر ضرور یاسیو س یجتماعا طیمح

مردم در  یاسیمشارکت س شیافزا ،رو نیاز ا(. larsen, 2002: 18) معنادار شهروندان دارد

 رامونیشهروندان به اطالعات پ ۀهم کسانی یدر کنار دسترس یهای سیاستگزار ندیفرا

عبارت بهتر از  مردم و به یو مدن یاسیحقوق س ظضامن حف نهایا یهر دو کهـ عملکرد دولت 

شده و  یدموکراس تیاست که باعث تقو ی، اصولـباشد می یکننده جوامع مدن تیتقوهای  هیپا

 لیقادر به تحم نفسه و ذاتاً یف ی،تکنولوژ البتهدهد.  ای می گونهگریبه آن جلوه و ظاهر د

و رشد و  کیدموکرات غیر یها در نظام یدموکراس قیتعم ای به حکومت و کیدموکرات طیشرا

ها  ، حضور و خواست ملتو به همین اندازهباشد  شهروندان نمی یاسیمشارکت س شیافزا

ای در قالب  اراده نی. چناست یو ضرور مهم یامر یتکنولوژ یریو به کارگ دهبر استفا یمبن

ها از  استفاده دولت جهیکه در نت کینشود. رشد دولت الکترو متبلور می کیدولت الکترون

انتقال و تبادل اطالعات و ارتباط آزاد  ۀنیتواند زم ی، ماست یو ارتباط یهای اطالعات یفناور

و اطالعات  ی، گسترش آگاهجهیرا فراهم سازد. در نت نی، دولت و مسئولشهروندان انیم

که  کیدولت الکترون ی،عبارتشود. به  پذیر می امکان کیالکترون یشهروندان و تحقق دموکراس

های  امکان تحقق نظام ،شود حاصل می یهای اطالعات یدولت از فناور یریکارگ بهۀ جیدر نت

تحت عنوان  را مسبوق به سابقه نبوده کنونکه تا  یاز دموکراس ینیو شکل نو کیدموکرات

 . کند فراهم می تالیجید یدموکراس ای کیالکترون یدموکراس

شوند؛  ترین و پر نفوذترین رسانۀ اجتماعی محسوب می مجازی، مهم های اجتماعی شبکه

چون به فضای شخصی افراد در سنین مختلف و با سطح تحصیالت متفاوت وارد شده و این 
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تر ارتباط  سازند که با منبع پیام و در نتیجه خود پیام سریع امکان را برای افراد فراهم می

 برقرار کنند. 

های  شده آن یعنی اینترنت و شبکه ارتباطات و محصول کامالً شناخته امروزه، پدیدۀ انقالب

اجتماعی مجازی، در حال ایجاد تغییرات اساسی و وسیعی در ماهیت، اشکال و ساختارهای 

قدرت در جوامع مختلف اعم از پیشرفته و در حال توسعه است و این امر، پژوهشگران را به 

یرات و تأثیرات کنونی و آتی اینترنت بر زندگی سیاسی پرسش دربارۀ میزان و چگونگی این تغی

ها و شهروندان واداشته است. یکی از عوامل توجه روزافزون  جوامع و رابطه بین دولت

تواند در  پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی به این پدیده، نقشی است که شبکۀ اینترنت می

ی کامالً نو در جوامع مختلف داشته های رشد و تقویت دموکراسی و مشارکت سیاسی به شیوه

هایی چون تعاملی بودن، همزمانی ارتباط، فراگیر بودن و  دلیل ویژگی باشند. این توانایی به

های جمعی سنتی نظیر؛  های اجتماعی مجازی است که آن را از رسانه متمرکز نبودن شبکه

 . (22:1372سازد )سید علوی،  مطبوعات، رادیو و تلویزیون متمایز می

 کار به حیصح ۀویو به ش یدرست که اگر به ندبرخوردار لیپتانس نیاز ا ینترنتیهای ا شبکه

 کیدموکرات ۀگیری جامع شهروندان و شکل شتریمشارکت ب یهایی را برا نهیزم ،گرفته شوند

های  که شبکه یها و امکانات تیقابل ۀجیتنها نت یاسیگسترش مشارکت سالبته فراهم سازند. 

 قی، در تشوینترنتیهای ا های شبکه بلکه شهروندان و ویژگینبوده، سازند  فراهم می ینترنتیا

 نیاثرگذار است. از ا تالیجید یگیری دموکراس شکل جهیو در نت یاسیشهروندان به مشارکت س

است.  تالیجید یدر تحقق دموکراس یهای مجاز نقش شبکه یبررس، پژوهشاین در هدف رو، 

کنند  را فراهم می تالیجید یگیری دموکراس شکل ۀنیزم یهای اجتماع هتا چه اندازه شبک یعنی

و  رانیدر ا یارتباط یفناور یامر که با توجه به رشد روز افزون ابزارها نیتوجه به ا نیو همچن

گیری هزاران شبکۀ اجتماعی تا چه اندازه  شدن لحظه به لحظه تعداد کاربران و شکل افزوده

را فراهم  تالیجید یتحقق دموکراس نهیزم ی شکل گرفته ونترنتیاهای  حوزۀ عمومی در شبکه

 شود از جمله: لذا سؤاالت دیگری نیز مطرح میاند.  مودهن

 نقش دارد؟ تالیجید یدر تحقق دموکراس کیدولت الکترون ایآ  ـ 

 نقش دارند؟ کیدر رشد دولت الکترون یهای اجتماع شبکه ایآ  ـ 

 چارچوب نظری 
گیری  شکل ،تالیجید یهای تحقق دموکراس از راه یکی معتقدند ،تالیجید یموافقان دموکراس

در  نترنتیو ا یکیهای الکترون ، پستیمجاز یهای اجتماع شبکه به هر میزانحوزۀ عمومی است. 

 یو نهادها یدموکراس ،به همان اندازه ندیشدن حوزۀ عمومی کمک نما تر گستردهتر و  رومندین
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حل  راه، خود «یمشورت یدموکراس» یۀد بود. هابرماس در نظرنهتر خوا کارآمد کیدموکرات

و در سطح  (یاسیهای س آن )دولت و نهاد یرسم یاز نهادها جرا در خار یهای دموکراس بیآس

 ،از حکومت یعالوه بر شکل ی. به نظر او دموکراس(265: 1311)هابرماس،  کند دنبال می یاجتماع

 یذات لیتما تالش دارد ،«یعموم ۀحوز» و «یکنش ارتباط» یۀاست. او در نظر یای از زندگ وهیش

از  یای عار کند. از نظر او جامعه دایرا پ ستنیز دموکرات وهیو ش یروزمره به اجماع عقالن یزندگ

تواند در زندگی روزمرۀ افراد  و می ستین ییایاتوپ ییصرفاً آرزو یبر فرهنگ عموم یاجبار و مبتن

است که  یکنش بشر ۀویترین ش جیاز نظر او را ی(. کنش ارتباط167 :1316دمن، یباشد )س یجار

 زیآم های تفاهم کنش قیبلکه از طر ،های خودخواهانه یحسابگر قی، نه از طرریدر آن افراد درگ

تزر، یبه تفاهم است )هابرماس به نقل از ر یابیدست ی،کنش ارتباط تیشوند. غا هماهنگ می

دانست که شهروندان توسط آن  یخاص ۀویش دیرا با یکراسدمو ،(. از نظر هابرماس211 :1319

افراد و  نیآزاد در ب یوگو گفت قیای که از طر وهیکنند. ش اتخاذ می یو عقالن یجمع ماتیتصم

است تا همراه طرف مقابل و مدارا  که همراه با اعتماد به ییوگو . گفتدیآ دست می ها به گروه

از اعتماد، مدارا و  یبا حد یرفتار ۀویش ید. دموکراسشو جادیمشترک ا میتصم کی یبرا یتفاهم

 (.59: 1315)هابرماساست  یو اجتماع یبه مشارکت مدن لیم

تأملی و  کردیهایی تحت تأثیر رو با وجود تفاوت زین دنزیگ «ییوگو گفت یِدموکراس»

جامعه  ۀاساس توسع ی،وجود آمدن همبستگ هابرماس است. از نظر او به یمشورت یدموکراس

گیرد.  ت میأجامعه نش یدر سطوح اجتماع یوگو و تجربه دموکراس از گفت یاست. همبستگ

متقابل  یو مدارا یستیتأمل و مباحثه است که هدف آن همز ندیفرا ،دنزیاز نظر گ یدموکراس

بلکه به خارج از  ی،اسیس یدر حوزۀ رسم تیتنها به شفاف نه ،تأملی یاو دموکراس ۀدیعق است. به

 شود یجار یسطوح زندگ یۀدر کل دیباو و به زندگی روزمرۀ افراد وابسته است  یمرس ینهادها

kaspersen, 2000: 45)  .) 

 یهایی برا که عرصه ابدی تحقق می یتنها زمان ،دارد می انیب یاز دموکراس دنزیآنچه را که گ 

های  روش ریدر مقابل سا یعنیوگو،  بحث و گفت یعنی یبحث آزاد فراهم شود. دموکراس

 ،استدالل برتر راهبر ما باشد. نظم در هرجا که الزم باشد یرویکه ن میبگذار ؛گیری میتصم

به مصالحه است و روش بحث  یابی، مذاکره و دستیگر یانجیم یبرا ینهاد باتیترت ۀآورند فراهم

از  دنزی(. آنچه را که گ527 :1319هست )کسل،  زین کیدموکرات تیو ترب میآزاد، روش تعل

کند  شده مطرح می یاز جهان جهان یهایی که و دارد و استدالل می انیب ییوگو گفت یراسدموک

بحران  یتواند پاسخگو می دنزیگ ییوگو گفت یگرفت که دموکراس جهیگونه نت توان این می

اعتماد  یاتیو مسئوالنه گردد و روند ح دیجد یهمبستگ جادیباشد و منجر به ا یهمبستگ

 (. 169: 1313، پور ییکند )جال تیدم تقومر انیفعاالنه رادر م
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از  یدیگیری نوع جد از شکل ،«قدرت ارتباطات»خود تحت عنوان  دیدر اثر جد زین کاستلز

های  یفناور ۀجیگوید که در نت سخن می «دیحوزۀ عمومی جد»حوزۀ عمومی تحت عنوان 

تحت عنوان  یاز دموکراس یدیشکل گرفته است و منجر به نوع جد یو ارتباط یاطالعات

در  کیالکترون یشامل نقش و قدرت ابزارهاکه  ؛استشده  «کیالکترون ای تالیجید یدموکراس»

 قیاست که از طر یهای اجتماع و جنبش کیالکترون ی، دموکراسیگیری اجتماعات مجاز شکل

د ان توانسته کیالکترون ی(. ابزارها555 ـ 553:1373گیرد )کاستلز،  شکل می کیارتباطات الکترون

فعال را فراهم سازند  یگیری شهروند ، امکان مشارکت شهروندان و شکلطینمودن شرا با فراهم

های  ها و خواسته با مسئوالن در ارتباط بوده و نظرات و دیدگاه یوتریارتباطات کامپ قیکه از طر

و  یگیری اجتماعات مجاز با تأکید بر شکل یو ،حال نیخود را به گوش آنها برسانند. در ع

از  یدیبروز و ظهور نوع جدهای  نهیزم یاسیشهروندان در مشارکت س قیقش آن در تشون

داند. کاستلز به نقش  پذیر می امکان را «کیالکترون یدموکراس»تحت عنوان  یدموکراس

 افتهیرشد  یصورت مجاز که به دیگیری حوزۀ عمومی جد شکل قیاز طر یهای مجاز شبکه

 کیالکترون ی. ابزارهاداند می یهای اجتماع ظهور جنبش ساز نهیزم و آن راکند  توجه می

 دآوردهیشهروندان پد انیم یو ارتباط افق یاسیمشارکت س تیهایی را در زمینۀ تقو فرصت

 لیباعث تسه ی،وتریزمان به اطالعات، و ارتباطات کامپ و هم میمستق یاست. در واقع، دسترس

خودمختار  صهتعامل و مباحثه در عر یابر یشود و امکانات انتشار و اصالح اطالعات می

است که  نیتر ا مهم ،نیها خارج است. عالوه بر ا دارد که از کنترل رسانه عرضه می کیالکترون

 دهند؛ لیمختص به خود را تشک یاسیو س کیدئولوژیهای ا توانند منظومه شهروندان می

انعطاف و  یاسیان عرصه سس نیگیرند و بد می یشیمستقر پ یاسیهایی که بر ساختار س منظومه

نمودن  فراهم قیاز طر کیالکترون یابزارها (511، 1312)کاستلز:یابند  پذیری می انطباق

شهروندان  یرا برا یاسیگیری س میامکان تبادل اطالعات و تصم یمجاز یمشارکت در فضا

ارتباط  قیاز طر کیالکترون یامر در گسترش و رشد دموکراس نیسازند که ا محقق می

 عنوان ابزار فهم به کیدموکرات استیشکل از س نی. اگر استرا دارا یتینقش پر اهم یوتریمپکا

لحاظ  را هم به یاز دموکراس یشکل شود، مطمئناً استفاده، یگیر و تصمیم یندگیمباحثه، نما

 (.936 :1373خواهد کرد )کاستلز،  ی، نهادیالملل و هم بین یمل

اطالعات و ارتباطات معتقد هستند که تحقق و  یوردر حوزۀ فنا شمندانیاز اند یاریبس

 کیالکترون یو حکومت گر کیتحقق دولت الکترون ۀجیدر نت ،تالیجید یگیری دموکراس شکل

را با خود به همراه  امدیسه پ ،کیکترونال یحکومتگر یعبارت به (؛michael, 2008: 5-6) باشد می

تجارت ـ 3 تیو در نها یجوامع مجاز لیتشکـ  2، تالیجید یدموکراس ـ  1 ؛دارد که شامل

 یدارد، دموکراس ودوج کیکه درون حکومت الکترون یمیاز مفاه یکشود. ی می کیالکترون
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 ندیآنها بر فرا یتعامل مردم با دولت و تأثیرگذار شیافزا یاست که به چگونگ کیالکترون

 (. 12، 2223)توماس: باشد می یسیاستگزار

قدرت به  یاعطا قی، از طرکیقدند که دولت الکترونمعت ،کردیرو نیا شمندانیاند

 ای کیمعتقد است دولت الکترون فتیکل .شود موجب تحقق دموکراسی تواند می ،شهروندان

مردم  شتریبه مردم، موجب تعامل ب یرسان عالوه بر بهبود خدمات کیحکومت الکترون یعبارت به

دولت  یحتم جیاز نتا یکیشود.  می کیهای دموکرات ندیبا دولت و مشارکت آنها در فرا

معنا که با ظهور  نیبه ا است؛ تالیجید ی، خلق دموکراسکیو حکومت الکترون کیالکترون

امر  نیکنند. ا استفاده می خطرشد تعداد کاربران، مردم از خدمات بر و یارتباط نیوری نوافن

اطالعات، تعامل  به یابیسرعت دست شیهای آنها از دولت، مانند افزا خواسته ادیموجب ازد

 (. clift, 2004: 4گردد ) یساز میهای تصم ندیآنها در فرا شتریبا دولت و نقش ب شتریب

استفاده شد. راجرز و  «یاشاعه و نوآور» هیاز نظر کیدولت الکترون نییمنظور تب به نیهمچن

 یاگر مدت یباشد، حت دیفرد جد کینظر  ای را که به دهی، هر ایخود از نوآور فیدر تعر کریشوم

. ستندیسنخ ن کیاز  یها همگ دانند و معتقدند که نوآوری می ینوآور را کشف شده باشد شیپ

آن با  ی، سازگارینوآور کی ینسب تیمز کنند؛ ها از پنج ویژگی یاد می برای سنجش نوآوری

، یبودن نوآور پذیری و قابل رؤیت و کاربرد آن، آزمون یریادگیدر آن  یدگیچی، پینظام ارزش

 ،پژوهش نیکند. در ا موارد مختلف فرق می درآن  زانیکه م آنها هستندمهم  یژگیپنج و

 نیا ی، سازگارنهیدر وقت و هز ییجو دلیل صرفه به کیاستفاده از خدمات الکترون حیترج

 یتمام یبرا کیاستفاده از خدمات دولت الکترون یافراد، سادگ یها و عادت قبل خدمات با ارزش

که ـ آخر  یژگی. اما در مورد دو ودانست ینخست نوآور یژگیتوان همان سه و می اقشار جامعه را

امکان  ،جامعه کیعموم مردم  یتوان گفت که برا می باًی، تقرـاند مرتبط گریکدیبا  یبه نوع

شدن خدمات، آنها  کیسطح محدود وجود ندارد و با الکترون کیدر  کیآزمون خدمات الکترون

کارت  ؛عمل آورند مانند ینشیگز ،توانند به دلخواه خود باشند و نمی آن میناچار به استفاده از 

عدم  ایاعتماد  ۀتواند به مقول نام دارد، می ،تؤیر تیآخر که قابل یژگیسوخت و بلیط مترو. اما و

در مورد  نیقیکه به درک و  یکمک کند. مردم در صورت کیاعتماد به خدمات دولت الکترون

 خود و یزندگ آن را در آثارواقف شوند و  کیفاده از خدمات دولت الکترونهای مثبت است امدیپ

خدمات استفاده  نیباالتر، از ا رشیو سرعت پذ شتریدر جامعه مشاهده کنند، با اعتماد ب

 ی،نوآور کیعدم استفاده از  ایاستفاده  یجامعه برا کیگیری افراد  میتصم ندیکنند. فرا می

 یها کانال یعن)ی گریباشد که با عامل د می ییو همنوا میب، تصمیدانش، ترغ ۀشامل چهار مرحل

 یها کانال قیاست که از طر ینوآور کیافراد از  یاست. منظور از دانش، آگاه مربوط ی(ارتباط

نامساعد فرد  ایمساعد  شی، به گرابیشود. ترغ فرد حاصل می یبرا یو جمع یارتباط شخص
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 است و ینوآور آنرد  ای رشیهای فرد جهت پذ تی، فعالمیو تصم خدمات نیاستفاده از ا یبرا

 (. 12 :1367، کری)راجرزو شوم گیرد می ینوآور کیبا  ییبه همنوا میفرد تصم تاًینها

ارتباط  یها و کانال ریافراد زودپذ یبرا یارتباط جمع یها ، کانالکریاز نظر راجرز و شوم

 رشینمود که پذ انیتوان ب می ی،عبارت بهدارد.  یشتریب یاثر بخش ریپذریافراد د یبرا یشخص

رابطه و  یدنبال بررس به کردیرواین پژوهش با  نی. ابستگی دارد یبه عوامل گوناگون ینوآور کی

 باشد.  می کیدولت الکترون دماتخاستفاده از  رشیپذ ای قیدرتشو یهای اجتماع نقش شبکه

، آنها را کریکه راجرز و شوم است هینظر این مباحث مهم در گریاز د یهای نوآور امدیپ

(. 356)همان،  دانند می میمستق و غیر میپنهان و مستق ای، آشکار یکارکرد غیر ای یکارکرد

 ی، دارامیمستق آشکار و )مطلوب( یکارکرد یامدهایعالوه بر پ کینخدمات دولت الکترو

جامع  یو طراح ریزی درست برنامه کیدر باید هست که  زی)نامطلوب( ن یکارکردکژهای  امدیپ

 توجه شود.  یهای احتمال امدیپ نیبه ا کیدولت الکترون یبرا

 تیگیری و تقو در شکل ینترنتیهای ا ویژه رشد شبکه به یو ارتباط یهای اطالعات یفناور ظهور

های  مختلف در حوزه شمندانیاند ،وجود نی. با ااست داشته ینقش مؤثر ،تالیجید یدموکراس

گیری  در شکل یهای ارتباط در خصوص نقش شبکه یهای متفاوت .. دیدگاهو. یو اجتماع یارتباط

گیری  امکان شکلی، گمنام بودن و یهای تعامل ویژگی قیاز طر نترنتیادارند.  تالیجید یدموکراس

سازد. چنین امکانی  ای فراهم می صورت آنالین و لحظه و تبادل نظر را بهآزاد  یوگو بحث و گفت

 نیمعنای ا به نترنتیا شیدای. پفرصت برابری در استفاده از اطالعات اعطا کند تواند به کاربران می

 یهایش را برا وصل بشود و دیدگاه گرانی، به دیتواند با حداقل تالش و دشوار هرکس می هاست ک

 (. Obrien, 1999:13) همگان منتشر سازد ایخصوص  به یفرد

 پیشینۀ پژوهش
شده که با  های تجربی انجام رد مطالعه، به بخشی از پیشینهدر این بخش، با توجه به موضوع مو

 گردد: باشد، اشاره می موضوع پژوهش مرتبط می

نقش  یبه بررس ،«تالیجید یدموکراس»ای تحت عنوان  در مقاله یکیخان یهاد ـ  

های  ها و داللت امدیو پ یهای مختلف دموکراس بر الگو یو ارتباط یاطالعات دیهای جد یفناور

 . پرداخته است یشدن دموکراس یتالیجید

ارتباطات و  یتأثیر تکنولوژ» ارشد خود تحت عنوان یکارشناس ۀنام در پایان یندا جبل ـ  

تأثیر،  ی، به بررس«(تالیجید ی)دموکراس شرفتهیپ یدر کشورها یدموکراس قیاطالعات بر تعم

 یگیری دموکراس کلو ارتباطات و اطالعات بر ش یکیهای تکنولوژ یرشد و گسترش فناور

که از  یاتیپژوهش و نظر یاسنادهای  افتهیپرداخته است.  شرفتهیهای پ در کشور تالیجید
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های  در کشور یدموکراس قیارتباطات و اطالعات بر تعم یصاحبنظران در خصوص تأثیر تکنولوژ

 .کند پژوهش را تأیید می هیشده، فرض انی( بتالیجید ی)دموکراس شرفتهیپ

توسط لوکا  «کیالکترون یاز دموکراس تیدر حما لینقش موبا»عنوان  دیگر با یپژوهش ـ  

 یاجتماع یدر رشد مشارکت شهروندان در زندگ یهای اطالعات یانجام شده، به نقش فناور ریفر

 اشاره دارد. 

 ۀمطالع :یمجاز یفضا قیگسترش حوزۀ عمومی از طر»که تحت عنوان  یدر پژوهشـ  

توسط دالبرگ انجام شد، محقق به  «تالیجید یدر خصوص دموکراس سوتا نهیم التیا یمورد

پرداخته است و به  تالیجید یدر رشد و گسترش دموکراس یهای مجاز ینقش فناور یبررس

پژوهش نشان های  افتهیاشاره نموده است.  ،در رشد حوزۀ عمومی دارد نترنتیهایی که ا فرصت

تواند موجب گسترش حوزۀ عمومی و  می نینالآ یهای مشورت طرح جادیبا ا نترنتیدهد که ا می

 شود.  تالیجید یدموکراس

های  سازد، توجه به نقش شبکه می زیمتماتحقیقات  ریآنچه که پژوهش حاضر را از سا

 باشد.  می کیالکتروندموکراسی دیجیتال از طریق تشکیل دولت بر  ینترنتیا

 مدل تحلیلی و فرضیات پژوهش

 
  

 . دارد وجود رابطه دیجیتال دموکراسی تحقق های اجتماعی و شبکه از ادهاستف میزان بین  ـ 

 رابطه الکترونیک دولت خدمات های اجتماعی و گسترش استفاده از شبکه میزان بین  ـ 

 . دارد وجود

بین میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک و تحقق دموکراسی دیجیتال رابطه  ـ  

 وجود دارد. 
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 روش پژوهش
آوری اطالعات استفاده نموده  هش حاضر از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، جهت جمعپژو

انتخاب این دانشجویان باشد.  دانشگاه مازندران می انیدانشجو یۀ. جامعۀ آماری، شامل کلاست

مندی محقق  علت سهولت دسترسی به جامعۀ آماری و عالقه عنوان جامعۀ آماری مورد نظر، به به

مسئله در نمونۀ مورد بررسی و انجام چنین پژوهشی در جامعۀ آماری مورد نظر  به شناخت این

 .از فرمول کوکران استفاده شده است ،حجم نمونه نییمنظور تع به ،در پژوهش حاضربوده است. 

حجم  نییتع یباشد. برا ای می ای چند مرحله گیری خوشه گیری انتخاب شده، نمونه نمونه ۀویش

نمونه مشخص  عنوان نفر به 395بر اساس فرمول کوکران  انینفر ازدانشجو 7522 نیاز ب ،نمونه

گیری و احتمال  از نمونه یناش یکاهش سطح خطا و قیمنظور باالبردن اعتبار تحق شد که به

. جهت افتی شیمورد افزا 372مورد به  395حجم نمونه از  ،ها از پرسشنامه یبودن برخ ناقص

ابزار  ییایسنجش پا یاستفاده شده است. در پژوهش فوق برا SPSSر ها از نرم افزا پردازش داده

 یدموکراس اسیمق یکرونباخ برا یآلفا بیپژوهش از روش آلفا کرونباخ استفاده شد. ضر

 باشد.  می 131/2ی مجاز یهای اجتماع شبکه و 175/2، کی، دولت الکترون767/2 تالیجید

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
 یو اطالعات یارتباط یها یها و استراتژ یاستفاده از فناور یبه معنادیجیتال:  یدموکراس

، ملل و االت، مناطقی، ایجوامع محل یاسیهای س ندیموجود در فرا کیدموکرات یها توسط بخش

و توسعه  یبانیپشت یهای اطالعات برا یفناور یریکارگ به یعنیاست.  یجهان ۀالبته در عرص

زدن  پل یبرا یفرصت دیجیتال، ی(. در واقع دموکراس31 :1319، یو تقو انی)فتح یساالر مردم

های  ندیحاکمان و افراد تحت حکومت است که فرصت مشارکت در فرا نیهای ب شکاف یبر رو

 سازد.  فراهم می دانمشارکت شهرون شیافزا نهیافراد تحت حکومت و زم یگیری را برا میتصم

دموکراسی دیجیتال در پنج مؤلفه بررسی شد که تعریف عملیاتی دموکراسی دیجیتال: 

 شامل:

 ی(، و دسترسگرانیبه د ی)دسترس یافق یبه اطالعات، دسترس یدسترساطالعات:  ـ  1 

 (. یاسیبه حاکمان س ی)دسترس یعمود

 شدن  ریشدن، درگ مطلعارتباطات:  ـ  2

 ی اسیشدن و مشارکت س متصل مشارکت: ـ  3

 ییو پاسخگو تیشفاف، کیگیری الکترون أیرگری الکترونیک(: دولت الکترونیک )حکومت ـ  5

 دولت یکارآمد، به اطالعات ضیبدون تبع یابیدست، مردم از عملکرد دولت یگاه، آحکومت
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 یموضوعات، حق پرسش برا ۀدربارۀ هم ،همه یوگو برا حق گفتهای  آزادی: مؤلفه ـ  5

 . یرونیو ب یونفارغ از اجبار در تیموضوعات، فعال ۀدربارۀ هم ،همه

های  رسانه ریبا سا نترنتیا قیاز طر یخدمات و اطالعات دولت ۀارائ :کیدولت الکترون

است که بر  نترنتیبر ا یارائه خدمات و اطالعات مبتنهای  وهیصورت ش نیکه در ا کیالکترون

 ۀویش کی، در دولت الکترونـاند طرفه کیو  یو خط یمراتب که سلسلهـ  یسنت یخالف ساختارها

ساعته  25صورت  و دوطرفه به خود گرفته و به یخط ، غیریمراتب سلسله غیر یارائه خدمات حالت

 (. 16 :1316، یعقوبی) پردازد خدمات برخط می ۀو هفت روز هفته به ارائ

 ی.اسیسـ  فرهنگی، ی، اداریاقتصاد دولت الکترونیک شامل سه مؤلفه است:

تور جستجوگر با وساده مانند م تیسا کیهایی هستند که از  تیسا :یاجتماع ۀشبک

را به  یگذار اشتراک به تیکه خاص گریو امکانات د لیمیمانند چت، ا یشدن امکانات اضافه

  (.21، 1311، ی)سلطان دهند کاربران خود ارائه می

است که بدون توجه به  نترنتیکاربر ا ونیلیها م صد ییمحل گردهما یهای اجتماع شبکه

 پردازند.  و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات می تیمرز، زبان، جنس

، امکان استفاده شود: تعریف عملیاتی شبکه اجتماعی: شبکۀ اجتماعی شامل شش مؤلفه می

 ی. نوع کاربر، مهارت استفاده، استفاده زانیم، تیعضو، سابقه استفاده

 های پژوهش  یافته

 ای های زمینه توصیف متغیر

درصد پاسخگویان  2/52درصد پاسخگویان زن و  1/59صل از پژوهش، های حا با توجه به یافته

درصد پاسخگویان  12/15باشد. همچنین سال می 22باشند.  میانگین سنی پاسخگویان  مرد می

درصد پاسخگویان در مقطع  6/12باشند.  درصد پاسخگویان متأهل می 2/15مجرد و 

باشند.   درصد در مقطع دکتری می 6/2درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  6/11کارشناسی و 

 6/5میلیون ریال و  1طور متوسط در ماه کمتر از  درصد پاسخگویان به 6/51هزینۀ مصرفی 

 باشد.  میلیون ریال می 2باشند. میانگین هزینۀ پاسخگویان  میلیون ریال می 12تا  5درصد بین 

 توصیف متغیر مستقل

مونه، به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارند و درصد جامعۀ ن 7/75دهد که،  نتایج نشان می

کنند. میانگین استفاده از اینترنت  درصد اینترنت را از طریق تلفن همراه استفاده می 9/11

سال است. همچنین جامعۀ  5باشد ومیانگین مدت استفاده از اینترنت  ساعت در روز می 5:25

 1/19بوک و  شبکۀ اجتماعی فیسپاسخگویان عضو  درصد 6/52 دهد نمونه تحقیق نشان می
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عضو شبکۀ اجتماعی  انیدرصد پاسخگو 2/17عضو شبکۀ اجتماعی توییتر و ،انیدرصد پاسخگو

عضو  انیدرصد پاسخگو 1/52عضو شبکۀ اجتماعی لینکدین و انیدرصد پاسخگو 2/15تلگرام و 

 های اینترنتی هستند.  ها و انجمن گروه

ی تلگرام و کمترین میزان شبکۀ اجتماعی بیشترین میزان عضویت در شبکۀ اجتماع

 باشد.  توییتر می

 های اجتماعی شبکه

 های اجتماعی استفاده ازشبکه نسبیو  یفراوان عیتوز( 1جدول )

های اجتماعی  شبکه

 مجازی

ن از  زیاد متوسط کم اصال
میانگی

4 

ی
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

 

های  شبکهاستفاده از  زانیم

 ینترنتیا
12 9/2 175 9/51 125 2/21 65 1/19 5797/3 

های  شبکه یع کاربرانوا

 یاجتماع
25 5/6 75 3/25 73 1/25 157 5/52 2531/3 

های  مهارت استفاده شبکه

 یاجتماع
67 5/11 151 3/52 92 2/17 13 1/22 5529/2 

شاخص کل استفاده 

 های اجتماعی ازشبکه
39 7/7 161 1/55 11 5/23 99 5/22 5551/2 

نوع ی، نترنتیهای ا استفاده از شبکه زانیمی، شامل سه بعد؛ های اجتماع شاخص کل شبکه

با توجه به . شود می یهای اجتماع شبکه از ، مهارت استفادهیهای اجتماع شبکه یکاربر

توان  است. بنابراین می 57/3یهای اجتماع استفاده از شبکه میزان نیانگیپژوهش، مهای  افتهی

های اینترنتی در بین پاسخگویان در سطح متوسط قرار  نتیجه گرفت که میزان استفاده از شبکه

توان  باشد. بنابراین می می 55/2 یهای اجتماع مهارت استفاده شبکهدارد و میانگین شاخص 

های اینترنتی در بین پاسخگویان در سطح پایین  نتیجه گرفت میزان مهارت استفاده از شبکه

مهارت استفاده در شاخص استفاده ترین میزان  شده، کم های مطرح باشد. از بین شاخص می

 . باشد می یهای اجتماع شبکه

های اجتماعی مجازی با سه شاخص فوق  بر اساس جدول فوق میانگین شاخص کل شبکه

 باشد که از سطح متوسط کمتر است.  می 5/2طور کلی  به



152 1371تابستان /  55 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 های اجتماعی انواع کاربری شبکه

 های اجتماعی نوع کاربری از شبکه نسبیو  یفراوان عیتوز( 2دول )ج

 

های اجتماعی  نسبی شاخص نوع کاربری شبکه عیوزدهد که ت جامعۀ نمونه تحقیق نشان می

های پژوهش، میانگین نوع کاربری علمی و آموزشی در  شود، طبق یافته گویه سنجیده می 6در 

 متوسط بیشتر است.  است و لذا از سطح 53/3بین پاسخگویان 

 69/2میانگین نوع کاربری جهت ارتباط و انتشار محتوا اطالعات در بین پاسخگویان 

های  توان نتیجه گرفت که نوع کاربری ارتباطی پاسخگویان از شبکه باشد، بنابراین می می

 تر از متوسط قرار دارد.  اجتماعی در سطح پایین

باشد،  می 16/1ئل سیاسی در بین پاسخگویان میانگین نوع کاربری جهت مشارکت در مسا

های اجتماعی در  توان نتیجه گرفت که نوع کاربری مشارکتی پاسخگویان از شبکه بنابراین می

 سطح پایین است. 

های اجتماعی در زمینۀ علمی و آموزشی  به طور کلی بیشترین کاربری پاسخگویان از شبکه

 های اجتماعی در زمینۀ مسائل سیاسی است.  هو کمترین میزان کاربری پاسخگویان از شبک

 دولت الکترونیک 
 خدمات دولت الکترونیک نسبیو  یفراوان عیوز(ت3جدول )
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 ـ  یخدمات فرهنگی، خدمات اداری، خدمات اقتصاد شامل سه بُعد؛، کیدولت الکترون

ده از دهد که بیشترین میانگین مربوط به استفا های پژوهش نشان می ی است. یافتهاسیس 

 باشد که کمی از سطح متوسط بیشتر است.  می 2/3خدمات اقتصادی 

 باشد.  می 6/2میانگین استفاده از خدمات اداری 

 تر از سطح متوسط است.  پایین 9/2سیاسی نیز با ـ  میانگین استفاده از خدمات فرهنگی 

عرصۀ خدمات  در نتیجه، بیشترین استفاده کاربران از خدمات آنالین دولت الکترونیک در

 اقتصادی بوده و همین امر، سبب شده که شاخص کل، قدری از متوسط بیشتر گردد. 

 دموکراسی دیجیتال
 ابعاد دموکراسی دیجیتال نسبی عیتوز(4جدول)

ابعاد دموکراسی 

 دیجیتال

ن از  زیاد متوسط کم اصالً
میانگی

4 

ی
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

ی 
فراوان

 

صد
در

 

 5172/2 1/15 53 3/21 12 9/62 235 1/1 5 العاتاط

 6121/1 2/1 32 5/6 25 1/32 113 6/53 221 آزادی

 9727/1 5/9 21 3/1 31 9/37 157 2/55 165 ارتباطات

 6519/1 3/5 22 1/5 11 3/52 151 6/57 116 مشارکت

 2993/2 3/12 56 5/17 93 2/52 175 3/16 61 حکومتگری الکترونیک

 1211/2 1/1 33 1/15 53 2/55 229 2/17 92 دیجیتال )کلی(دموکراسی 

بعد؛ اطالعات، آزادی، ارتباطات، مشارکت، ، شامل پنج تالیجید یدموکراسشاخص 

( 6/1( و مشارکت )9/1(، ارتباطات )6/1میانگین ابعاد آزادی ). حکومتگری الکترونیک است

( و حکومتگری 5/2ارد و ابعاد اطالعات )است که در نمونۀ مورد مطالعه، در حد بسیار کم قرار د

( است که حاکی از پایین بودن 1/2( در سطح کم هستند. شاخص کلی هم )2/2الکترونیک )

 این شاخص است. 

 آزمون فرضیات
 ( همبستگی پیرسون شبکه اجتماعی، دولت الکترونیک ودموکراسی دیجیتال5جدول)

 تالیجید یدموکراسو  یمجاز یهای اجتماع شبکه
 سطح معناداری یب همبستگیضر

393/2 222/2 

 222/2 565/2 تالیجید یدموکراس و کیدولت الکترون

 222/2 559/2 کیدولت الکترون ی وشبکۀ اجتماعی مجاز
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های  دهد که رابطۀ معناداری بین هر سه متغیر شبکه های تبیینی پژوهش نشان می یافته

و همچنین  تالیجید یو دموکراس کیتروندولت الکاجتماعی مجازی و دموکراسی دیجیتال و 

هرچه استفاده از یعنی  ؛وجود دارد ، رابطۀ معنادارکیدولت الکترونو  یهای اجتماع شبکه

و دموکراسی  کیدولت الکترونمیزان استفاده از خدمات  ،باالتر رود یهای اجتماع شبکه

ک، دموکراسی دیجیتال و نیز با استفاده بیشتر از دولت الکترونیخواهد شد  شتریب دیجیتال

 یابد.  افزایش می

 تحلیل رگرسیونی
 های اجتماعی مجازی و دولت الکترونیک با دموکراسی دیجیتال تحلیل رگرسیونی شبکه

های اجتماعی مجازی و دولت الکترونیک با  بینی اثر شبکه (رگرسیون خطی جهت پیش6جدول )

 دموکراسی دیجیتال

 
R  

 )ضریب تعیین(

R Square 
 تعیین خالص(ضریب )

R 
 خطای معیار براورد مجذور تعدیل شده

 119/31 227/2 233/2 512/2 شاخص کل

 

درصد از  22های مستقل مذکور، حدود  دهد که مجموع متغیر نتایج جدول نشان می 

 کند.  بینی می واریانس متغیر دموکراسی دیجیتال را پیش

 F(رگرسیون خطی با تأکید بر ضریب 7جدول )

نتایج 

 Fون آزم

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

مقدار 

 Fآزمون 

سطح معنی 

 داری

 شاخص کل

 222/2 261/55 696/91156 2 353/159673 رگرسیون

   715/1552 359 255/511672 باقیمانده

    357 579/696313 مجموع

شبکۀ اجتماعی مجازی و  دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای مستقل به Fمیزان 

عنوان متغیر وابسته  دولت الکترونیک تا حدی توانسته تغییرات دموکراسی دیجیتال را به

 تبیین کند. 
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 B( ضرایب رگرسیون خطی مقدار 8جدول )

متغیرهای وارد 

 شده

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد 

مقدار آزمون  شده
T 

سطح 

 معناداری
B خطای معیار Beta 

 232/2 199/2  155/7 729/17 مقدار ثابت

 222/2 657/6 391/2 195/2 165/1 دولت الکترونیک

 229/2 915/2 155/2 512/2 512/2 شبکه اجتماعی

باشد؛ یعنی به ازای یک انحراف  می 391/2( برای متغیر دولت الکترونیک Betaضریب بتا )

ان تحقق دموکراسی دیجیتال کل پاسخگویان استاندارد تغییر در متغیر دولت الکترونیک، میز

انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. همچنین ضریب رگرسیون متغیر شبکۀ  391/2

 باشد.  می 155/2اجتماعی مجازی در کل پاسخگویان برابر با 

 تحلیل مسیر
 های مربوط به تحلیل مسیر ه آمارهارائ

 سی دیجیتال( مرحله اول:متغیر وابستۀ دموکرا9جدول شماره)

 Beta Sig R2 متغیر مستقل

 222/2 391/2 دولت الکترونیک
233/2 

 229/2 155/2 شبکۀ اجتماعی مجازی

 ( مرحله دوم:متغیر وابستۀ میانی دولت الکترونیک11جدول شماره)

 Beta Sig R2 متغیر مستقل

 332/2 222/2 595/2 شبکۀ اجتماعی مجازی

 وابستۀ دموکراسی دیجیتال( مرحله سوم:متغیر 11جدول شماره)

 Beta Sig R2 متغیر مستقل

 216/2 222/2 565/2 دولت الکترونیک

باشند. دموکراسی دیجیتال وارد معادلۀ  ها معنادار می با توجه به جداول فوق تمامی متغیر

عنوان متغیر وابسته وارد معادلۀ رگرسیون  رگرسیون شد و در مرحلۀ بعد، دولت الکترونیک به
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های پیش  مستقیم متغیر اثر مستقیم و غیر Betaو مقدار  Sigبا توجه به معناداری شده و 

کننده بر متغیر وابسته شناسایی شد و در جدول ذیل این اثرات مربوط به مدل بیان  بینی

 گردیده است:

 های مستقل بر متغیر وابستۀ دموکراسی دیجیتال ( اثرات متغیر12جدول شماره)

 اثر کل مستقیم اثر غیر قیماثر مست متغیر مستقل

  (595/2*391/2) 155/2 شبکۀ اجتماعی مجازی

 391/2  391/2 دولت الکترونیک

  

کنندۀ دموکراسی دیجیتال در بین  ترین متغیر پیش بینی ترین و مهم دولت الکترونیک قوی

شبکۀ صورت مستقیم بر دموکراسی دیجیتال تأثیر داشته است، اما  باشد که به پاسخگویان می

باشد که بیشترین قدرت تبیین و  اجتماعی مجازی نیز بعد از دولت الکترونیک متغیری می

صورت  کنندگی دموکراسی دیجیتال را داراست و در مرحلۀ آخر، شبکۀ اجتماعی به بینی پیش

 باشد.  مستقیم و با متغیر واسط دولت الکترونیک بر دموکراسی دیجیتال تأثیرگذار می غیر

مستقل وارد شده در مدل تحلیلی این پژوهش، شبکۀ اجتماعی مجازی و دولت های  متغیر

 کنند.  درصد از واریانس دموکراسی دیجیتال را تبیین می 25الکترونیک حدوداً 

 مدل تأیید شده پژوهش

 

 گیری نتیجه
های اجتماعی مجازی  منظور بررسی میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل شبکه در این پژوهش، به

عنوان  متغیر وابسته دموکراسی دیجیتال در ایران، از مفهوم خدمات دولت الکترونیک بهبر 

سنجش تعریف های قابل  متغیر واسط استفاده شد. هر یک از متغیرهای تحقیق به شاخص

های )میزان استفاده، نوع کاربری و های اجتماعی مجازی با شاخص عملیاتی شدند. متغیر شبکه
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های )خدمات های اجتماعی(، متغیر خدمات دولت الکترونیک با شاخص شبکهمهارت استفاده از 

های )اطالعات، سیاسی( و متغیر دموکراسی دیجیتال با شاخص ـ  اقتصادی، اداری و فرهنگی

 داری الکترونیک( مورد سنجش قرار گرفتند. ارتباطات، مشارکت، آزادی، حکومت

وگویی گیدنز، نظریه حوزۀ عمومی  گفت همچنین، با توجه به اینکه نظریۀ دموکراسی

های دولت الکترونیک به نقش و جایگاه حوزۀ عمومی و دولت الکترونیک در  هابرماس و نظریه

عنوان چارچوب نظری  شده به های گفته پردازند، ترکیبی از نظریه تحقق دموکراسی دیجیتال می

 پژوهش در نظر گرفته شد. 

ه جایگاه و اهمیت حوزۀ عمومی در گسترش مشارکت، های مرتبط با حوزۀ عمومی ب نظریه

های اجتماعی مجازی با استفاده از امکان ارتباط  پردازد. شبکه فارغ از اجبار و آزادی می

های  توانند در تحقق دموکراسی دیجیتال تأثیرگذار باشند. اگرچه شبکه وگویی، می گفت

یی زمینه تحقق دموکراسی دیجیتال را وگو نمودن امکان ارتباط گفت اجتماعی مجازی، با فراهم

توان نقش دولت و راهبردهای آن را در تحقق و اجرای بهتر  کنند، اما در این بین نمی فراهم می

های دیجیتال و امکان فرصت  نمودن زیرساخت مشارکت مردمی نادیده گرفت. دولت با فراهم

ت و از طریق امکانات دولت برای مشارکت شهروندان جهت آگاهی از جزئیات عملکرد بهتر دول

کند که قادر به مشارکت و بیان نظرها و  راحتی این امکان را برای افراد فراهم می الکترونیک به

 های خود در مسائل سیاسی و اجتماعی و... باشند.  خواسته

نتایج همبستگی بین متغیر مستقل شبکۀ اجتماعی مجازی و متغیر وابسته دموکراسی 

طوری که  د که بین این دو متغیر همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بهدیجیتال، نشان دا

های اجتماعی امکان تحقق دموکراسی  توان گفت به موازات افزایش استفاده از شبکهمی

دیجیتال افزایش خواهد یافت. در نهایت، این پژوهش رابطۀ معناداری بین شاخص کل دو 

( 393/2درصد اطمینان معادل ) 77سی دیجیتال با متغیر شبکۀ اجتماعی مجازی و دموکرا

 قوی و مستقیم مشاهده کرده است. 

های اجتماعی با افزایش میزان اعتماد و آگاهی به  طبق نتایج تحقیق حاضر، شبکه

شهروندان در خصوص استفاده از خدمات دولت الکترونیک زمینۀ رشد استفاده از خدمات دولت 

عبارتی، با تمرکز بر چارچوب نظری پژوهش حاضر و بر اساس  . بهسازندالکترونیک را فراهم می

مثبت استفاده از خدمات دولت  یهاامدیدر مورد پ نیقیمردم به درک و نظریۀ نوآوری، چنانچه 

و  شتریدر جامعه مشاهده کنند، با اعتماد ب خود و یزندگ آن را در آثارواقف شوند و  کیالکترون

های پژوهش، مبیّن رابطه میان  . یافتهکنند خدمات استفاده می نی، از ایباالتر رشیسرعت پذ

دو متغیر شبکۀ اجتماعی و میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک است. از این رو، با 

 یابد.  های اجتماعی، استفاده از خدمات دولتی نیز افزایش می افزایش استفاده از شبکه
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هایی  نمودن کانال ژوهش، دولت الکترونیک با فراهمهای پ با تمرکز بر چارچوب نظری و یافته

برای ارتباط مداوم و مستمر با شهروندان، فرصت مشارکت را برای افراد فراهم نموده که 

درصد  77تواند منجر به تحقق دموکراسی دیجیتال گردد. رابطه بین این دو شاخص با  می

 ( قوی و مستقیم بوده است. 565/2اطمینان معادل )

ۀ رگرسیون نشان داد، تحقق دموکراسی دیجیتال متأثر از میزان استفاده از شبکۀ معادل

درصد از کل تغییرات تحقق دموکراسی  55باشد. چنانکه  اجتماعی و دولت الکترونیک می

ی اجتماعی ها دیجیتال در بین دانشجویان دانشگاه مازندران توسط دو متغیر مستقل شبکه

 شود.  مجازی و دولت الکترونیک تبیین می

کننده بر تحقق دموکراسی  بینیترین متغیر پیش ترین و مهمدولت الکترونیک، قوی

های اجتماعی در این پژوهش، بعد  دیجیتال، در بین جمعیت نمونۀ پژوهش حاضر است. شبکه

 دیجیتال داشته است.  از متغیر دولت الکترونیک بیشترین اثر را بر تحقق دموکراسی

 بحث و تفسیر
های جدید  باشد که در نتیجۀ ظهور فناوری دموکراسی دیجیتال نوع جدیدی از دموکراسی می

های ارتباطی  یافته و نقش و اهمیت آن با گسترش و نفوذ این فناوری ارتباطی رشد و توسعه

تر را برای  ت آسانتر و سریعهای جدید امکان ارتباط و دسترسی به اطالعا شود. فناوری بیشتر می

نمودن  های اجتماعی این توانایی را دارا هستند که با فراهم اند. شبکه شهروندان فراهم نموده

ای  گیری نوع جدیدی از حکومتگری تحت عنوان دولت الکترونیک، زمینه فضای عمومی و شکل

های سیاسی عموم  یتر شهروندان و درگیر را برای تبادل اطالعات و بحث و مشارکت گسترده

های  گیری فراهم نمایند و موجب افزایش مشارکت و دخالت مستقیم شهروندان در تصمیم

گیری آزادی و  های شکل باشند که زمینه شوند. همچنین این توانایی را دارا می سیاسی می

د و کنن ساالری و دموکراسی دیجیتال را فراهم سازند و آزادی انتخاب افراد را تقویت می مردم

 نماید.  گیری و تعامل بین افراد را تسهیل می شدن مخاطب و شکل زمینۀ فعال

های اجتماعی مجازی بر تحقق دموکراسی  دنبال بررسی تأثیر شبکه پژوهش حاضر، به

های توصیفی و تبیینی پژوهش نشان داد که  دست آمده از یافته باشد. نتایج به دیجیتال می

های اجتماعی مجازی و  وگویی که شبکه از امکانات ارتباطی و گفترفتار پاسخگویان در استفاده 

شود که  ای امکانی در نظر گرفته میعنوان حوزه اند؛ این دو فضا بهدولت الکترونیک فراهم نموده

های اجتماعی مجازی و دولت  پتانسیل زیادی برای ظهور دموکراسی دیجیتال دارد. اما شبکه

توانند در عمل موجب گسترش گیری حوزۀ عمومی، نمی در شکلالکترونیک، صرف تأثیرگذاری 

ها،  دموکراسی دیجیتال شوند. از این رو، عوامل دیگری همچون نقش دولت در گسترش آزادی
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همچنین عالقه و اهمیت مسائل سیاسی برای افراد و سایر عوامل در رشد و تحقق دموکراسی 

چوب نظری مبتنی بر آن هماهنگی داشته دیجیتال تأثیرگذار هستند. نتایج پژوهش با چار

عبارت دیگر، اگرچه رسالت حوزۀ عمومی نقد و نظارت مردم بر قدرت حاکم و تحقق  است. به

عنوان حوزۀ امکان  های اجتماعی مجازی به دموکراسی مشارکتی در بین مردم است، شبکه

کنند؛  ای افراد فراهم میهای سیاسی را برهای سیاسی و نقد نظام وگو تحقق این امر، امکان گفت

چیزی که این روزها بیش از پیش در عرصه اجتماعی کشور و جهان نیز قابل مشاهده است. 

رسانی در خصوص مسائل های اجتماعی و یا اطالع افراد، در سطح گسترده برای هماهنگی کنش

هنگام ناآرامیها نیز در  کنند. حکومت های اجتماعی استفاده می اجتماعی، سیاسی و... از شبکه

 کنند این ابزار را خنثی نمایند.  های اجتماعی با محدودسازی یا سانسور تالش می

نمودن امکان  ای، با فراهمهای اجتماعی و دولت الکترونیک از طریق ارتباطات رایانه شبکه

شان،  کنند که بر حسب عالیق تحقق حوزۀ عمومی این امکان را برای کاربران فراهم می

ی عمومی متفاوتی را تجربه نمایند. در آن مشارکت داشته باشند و عموم کاربران قدرت ها حوزه

های اجتماعی  کنش، مشارکت و انتقاد بسیار باالیی را تجربه نمایند. از سوی دیگر، شبکه

پذیری بیشتر را  کنند، امکان انعطاف دلیل ماهیت غیرمتمرکزی که برای کاربران فراهم می به

 سازند. ر مقابل انتقادات شهروندان میسر میبرای حاکمان د

که توان بیان کرد که اکثر کارشناسان علوم اجتماعی و سیاسی، با وجود آندر خاتمه می

وگوهای سیاسی در اینترنت عقالنی نیست و رسیدن به توافق در مسائل  معتقدند فضای گفت

 دانند. ساالری را مؤثر می دمسیاسی دشوار است، اما ایجاد حوزۀ عمومی مجازی در توسعۀ مر
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