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تاریخ دریافت ،79/1/26 :تاریخ تایید79/5/11 :

چکیده
تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی بهویژه شبکههای اجتماعی این توانایی را دارا هستند که با فراهمنمودن حوزه و
فضای عمومی و شکلدهی به نوع جدیدی از حکومتگری تحت عنوان دولت الکترونیک یا حکومتگری الکترونیک،
زمینههایی را برای تبادل اطالعات و بحث و مشارکت گستردهتر شهروندان فراهم نمایند .پژوهش حاضر ،به بررسی
تأثیر نقش شبکههای اجتماعی در تحقق دموکراسی دیجیتال میپردازد .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی این
امر است که تا چه اندازه شبکههای مجازی و دولت الکترونیک میتوانند زمینه و شرایط تحقق دموکراسی دیجیتال
را از طریق تشکیل حوزۀ عمومی فراهم سازند.
جامعۀ آماری این پژوهش ،دانشجویان دانشگاه مازندران و ابزار بهکار رفته ،پرسشنامۀ محققساخته میباشد.
یافتههای پژوهش ،نشانگر میزان استفادۀ باال از شبکههای مجازی و خدمات دولت الکترونیک است .با این وجود،
استفاده از شبکههای اجتماعی و خدمات دولت الکترونیک ،به منظور فعالیت سیاسی در سطح متوسط و پایین قرار
دارد؛ به این معنی که تحقق دموکراسی دیجیتال بهطور کامل صورت نگرفته ،اما نتایج تبیینی با تأیید فرضیههای
اصلی تحقیق ناظر بر وجود رابطۀ بین شبکههای اجتماعی ،دولت الکترونیک و دموکراسی دیجیتال میباشد.
همچنین یافتههای معادله رگرسیون نشان داد 55 ،درصد از کل تغییرات تحقق دموکراسی دیجیتال ،توسط دو
متغیر مستقل شبکههای اجتماعی مجازی و دولت الکترونیک تبیین میشود و دولت الکترونیک ،قویترین و
مهمترین متغیر پیشبینیکننده بر تحقق دموکراسی دیجیتال ،در بین جمعیت نمونۀ پژوهش حاضر است.
شبکههای اجتماعی در این پژوهش بعد از متغیر دولت الکترونیک ،بیشترین اثر را بر تحقق دموکراسی دیجیتال
داشته است.
واژگان کلیدی :دموکراسی دیجیتال ،شبکههای مجازی ،دولت الکترونیک ،حکومتگری الکترونیک.

 1دانشگاه الزهرا sh.mehdizadeh@yahoo.com:
 2کارشناس ارشد پژوهشهای اجتماعی mansouredhifte@gmail.com
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مقدمه و طرح مسئله
ظهور فناوریهای نوین ارتباطی و شبکههای مجازی ،باعث خلق نوع جدیدی از تعامل ما بین
شهروندان و دولتها شده است .این شبکهها ،فضای اجتماعی و سیاسی جدیدی را ایجاد
نمودهاند که شاخص اصلی آن تولید و تکثیر جریان سریع و آزاد اطالعات و دادهها و رشد
مشارکت شهروندان میباشد.
شبکههای مجازی ،بنابر پتانسیل و ظرفیت بالقوۀ خود ،میتوانند فضای سیاسی و
اجتماعی را دچار تحولی عمیق کرده و با انتقال اطالعات و دانش ،ارتباط با حاکمان و
مسئوالن سیاسی را میسر و موجب کمترشدن فاصلۀ اطالعاتی میان نخبگان و عموم مردم
شوند .در عصردیجیتال ،اطالعات بهعنوان یک منبع عمومی که باید در اختیار همه شهروندان
قرار گیرد ،محسوب میشود .به بیان دقیقتر ،دسترسی به اطالعات یک حق عمومی است و
دولت وظیفه دارد دسترسی شهروندان به اطالعات را تضمین کند .این اطالعات برای فهم
محیط اجتماعی و سیاسی معاصر ضروری است و قائل شدن به چنین مهمی ،نیاز به مشارکت
معنادار شهروندان دارد ( .)larsen, 2002: 18از این رو ،افزایش مشارکت سیاسی مردم در
فرایندهای سیاستگزاری در کنار دسترسی یکسان همۀ شهروندان به اطالعات پیرامون
عملکرد دولت ـکه هر دوی اینها ضامن حفظ حقوق سیاسی و مدنی مردم و بهعبارت بهتر از
پایههای تقویت کننده جوامع مدنی میباشدـ ،اصولی است که باعث تقویت دموکراسی شده و
به آن جلوه و ظاهر دیگرگونهای میدهد .البته تکنولوژی ،فینفسه و ذاتاً قادر به تحمیل
شرایط دموکراتیک به حکومت و یا تعمیق دموکراسی در نظامهای غیردموکراتیک و رشد و
افزایش مشارکت سیاسی شهروندان نمیباشد و به همین اندازه ،حضور و خواست ملتها
مبنی بر استفاده و به کارگیری تکنولوژی امری مهم و ضروری است .چنین ارادهای در قالب
دولت الکترونیک متبلور میشود .رشد دولت الکترونیک که در نتیجه استفاده دولتها از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی است ،میتواند زمینۀ انتقال و تبادل اطالعات و ارتباط آزاد
میان شهروندان ،دولت و مسئولین را فراهم سازد .در نتیجه ،گسترش آگاهی و اطالعات
شهروندان و تحقق دموکراسی الکترونیک امکانپذیر میشود .به عبارتی ،دولت الکترونیک که
در نتیجۀ بهکارگیری دولت از فناوریهای اطالعاتی حاصل میشود ،امکان تحقق نظامهای
دموکراتیک و شکل نوینی از دموکراسی که تا کنون مسبوق به سابقه نبوده را تحت عنوان
دموکراسی الکترونیک یا دموکراسی دیجیتال فراهم میکند.
شبکههای اجتماعی مجازی ،مهم ترین و پر نفوذترین رسانۀ اجتماعی محسوب میشوند؛
چون به فضای شخصی افراد در سنین مختلف و با سطح تحصیالت متفاوت وارد شده و این
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امکان را برای افراد فراهم می سازند که با منبع پیام و در نتیجه خود پیام سریعتر ارتباط
برقرار کنند.
امروزه ،پدیدۀ انقالب ارتباطات و محصول کامالً شناختهشده آن یعنی اینترنت و شبکههای
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
پرسش دربارۀ میزان و چگونگی این تغی یرات و تأثیرات کنونی و آتی اینترنت بر زندگی سیاسی
جوامع و رابطه بین دولت ها و شهروندان واداشته است .یکی از عوامل توجه روزافزون
پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی به این پدیده ،نقشی است که شبکۀ اینترنت میتواند در
رشد و تقویت دموکراسی و مشارکت سیاسی به شیوههایی کامالً نو در جوامع مختلف داشته
باشند .این توانایی بهدلیل ویژگیهایی چون تعاملی بودن ،همزمانی ارتباط ،فراگیر بودن و
متمرکز نبودن شبکههای اجتماعی مجازی است که آن را از رسانههای جمعی سنتی نظیر؛
مطبوعات ،رادیو و تلویزیون متمایز میسازد (سید علوی.)22:1372 ،
شبکههای اینترنتی از این پتانسیل برخوردارند که اگر بهدرستی و به شیوۀ صحیح بهکار
گرفته شوند ،زمینههایی را برای مشارکت بیشتر شهروندان و شکلگیری جامعۀ دموکراتیک
فراهم سازند .البته گسترش مشارکت سیاسی تنها نتیجۀ قابلیتها و امکاناتی که شبکههای
اینترنتی فراهم میسازند نبوده ،بلکه شهروندان و ویژگیهای شبکههای اینترنتی ،در تشویق
شهروندان به مشارکت سیاسی و در نتیجه شکلگیری دموکراسی دیجیتال اثرگذار است .از این
رو ،هدف در این پژوهش ،بررسی نقش شبکههای مجازی در تحقق دموکراسی دیجیتال است.
یعنی تا چه اندازه شبکههای اجتماعی زمینۀ شکلگیری دموکراسی دیجیتال را فراهم میکنند
و همچنین توجه به این امر که با توجه به رشد روز افزون ابزارهای فناوری ارتباطی در ایران و
افزودهشدن لحظه به لحظه تعداد کاربران و شکلگیری هزاران شبکۀ اجتماعی تا چه اندازه
حوزۀ عمومی در شبکههای اینترنتی شکل گرفته و زمینه تحقق دموکراسی دیجیتال را فراهم
نمودهاند .لذا سؤاالت دیگری نیز مطرح میشود از جمله:
ـ آیا دولت الکترونیک در تحقق دموکراسی دیجیتال نقش دارد؟
ـ آیا شبکههای اجتماعی در رشد دولت الکترونیک نقش دارند؟

چارچوب نظری
موافقان دموکراسی دیجیتال ،معتقدند یکی از راههای تحقق دموکراسی دیجیتال ،شکلگیری
حوزۀ عمومی است .به هر میزان شبکههای اجتماعی مجازی ،پستهای الکترونیکی و اینترنت در
نیرومندتر و گستردهترشدن حوزۀ عمومی کمک نمایند به همان اندازه ،دموکراسی و نهادهای
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دموکراتیک کارآمدتر خواهند بود .هابرماس در نظریۀ «دموکراسی مشورتی» خود ،راهحل
آسیبهای دموکراسی را در خارج از نهادهای رسمی آن (دولت و نهادهای سیاسی) و در سطح
اجتماعی دنبال میکند (هابرماس .)265 :1311 ،به نظر او دموکراسی عالوه بر شکلی از حکومت،
شیوهای از زندگی است .او در نظریۀ «کنش ارتباطی» و «حوزۀ عمومی» ،تالش دارد تمایل ذاتی
زندگی روزمره به اجماع عقالنی و شیوه دموکراتزیستن را پیدا کند .از نظر او جامعهای عاری از
اجبار و مبتنی بر فرهنگ عمومی صرفاً آرزویی اتوپیایی نیست و میتواند در زندگی روزمرۀ افراد
جاری باشد (سیدمن .)167 :1316 ،کنش ارتباطی از نظر او رایجترین شیوۀ کنش بشری است که
در آن افراد درگیر ،نه از طریق حسابگریهای خودخواهانه ،بلکه از طریق کنشهای تفاهمآمیز
هماهنگ میشوند .غایت کنش ارتباطی ،دستیابی به تفاهم است (هابرماس به نقل از ریتزر،
 .)211 :1319از نظر هابرماس ،دموکراسی را باید شیوۀ خاصی دانست که شهروندان توسط آن
تصمیمات جمعی و عقالنی اتخاذ میکنند .شیوهای که از طریق گفتوگوی آزاد در بین افراد و
گروهها بهدست میآید .گفتوگویی که همراه با اعتماد بهطرف مقابل و مدارا همراه است تا
تفاهمی برای یک تصمیم مشترک ایجاد شود .دموکراسی شیوۀ رفتاری با حدی از اعتماد ،مدارا و
میل به مشارکت مدنی و اجتماعی است (هابرماس.)59 :1315
«دموکراسیِ گفتوگویی» گیدنز نیز با وجود تفاوتهایی تحت تأثیر رویکرد تأملی و
دموکراسی مشورتی هابرماس است .از نظر او بهوجود آمدن همبستگی ،اساس توسعۀ جامعه
است .همبستگی از گفتوگو و تجربه دموکراسی در سطوح اجتماعی جامعه نشأت میگیرد.
دموکراسی از نظر گیدنز ،فرایند تأمل و مباحثه است که هدف آن همزیستی و مدارای متقابل
است .بهعقیدۀ او دموکراسی تأملی ،نهتنها به شفافیت در حوزۀ رسمی سیاسی ،بلکه به خارج از
نهادهای رسمی و به زندگی روزمرۀ افراد وابسته است و باید در کلیۀ سطوح زندگی جاری شود
).)kaspersen, 2000: 45
آنچه را که گیدنز از دموکراسی بیان میدارد ،تنها زمانی تحقق مییابد که عرصههایی برای
بحث آزاد فراهم شود .دموکراسی یعنی بحث و گفتوگو ،یعنی در مقابل سایر روشهای
تصمیمگیری؛ بگذاریم که نیروی استدالل برتر راهبر ما باشد .نظم در هرجا که الزم باشد،
فراهمآورندۀ ترتیبات نهادی برای میانجیگری ،مذاکره و دستیابی به مصالحه است و روش بحث
آزاد ،روش تعلیم و تربیت دموکراتیک نیز هست (کسل .)527 :1319 ،آنچه را که گیدنز از
دموکراسی گفتوگویی بیان میدارد و استداللهایی که وی از جهان جهانی شده مطرح میکند
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که دموکراسی گفتوگویی گیدنز میتواند پاسخگوی بحران
همبستگی باشد و منجر به ایجاد همبستگی جدید و مسئوالنه گردد و روند حیاتی اعتماد
فعاالنه رادر میان مردم تقویت کند (جالییپور.)169 :1313 ،
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کاستلز نیز در اثر جدید خود تحت عنوان «قدرت ارتباطات» ،از شکلگیری نوع جدیدی از
حوزۀ عمومی تحت عنوان «حوزۀ عمومی جدید» سخن میگوید که در نتیجۀ فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی شکل گرفته است و منجر به نوع جدیدی از دموکراسی تحت عنوان
«دموکراسی دیجیتال یا الکترونیک» شده است؛ که شامل نقش و قدرت ابزارهای الکترونیک در
شکلگیری اجتماعات مجازی ،دموکراسی الکترونیک و جنبشهای اجتماعی است که از طریق
ارتباطات الکترونیک شکل میگیرد (کاستلز553:1373 ،ـ .)555ابزارهای الکترونیک توانستهاند
با فراهمنمودن شرایط ،امکان مشارکت شهروندان و شکلگیری شهروندی فعال را فراهم سازند
که از طریق ارتباطات کامپیوتری با مسئوالن در ارتباط بوده و نظرات و دیدگاهها و خواستههای
خود را به گوش آنها برسانند .در عین حال ،وی با تأکید بر شکلگیری اجتماعات مجازی و
نقش آن در تشویق شهروندان در مشارکت سیاسی زمینههای بروز و ظهور نوع جدیدی از
دموکراسی تحت عنوان «دموکراسی الکترونیک» را امکانپذیر میداند .کاستلز به نقش
شبکههای مجازی از طریق شکلگیری حوزۀ عمومی جدید که بهصورت مجازی رشد یافته
توجه میکند و آن را زمینهساز ظهور جنبشهای اجتماعی میداند .ابزارهای الکترونیک
فرصتهایی را در زمینۀ تقویت مشارکت سیاسی و ارتباط افقی میان شهروندان پدیدآورده
است .در واقع ،دسترسی مستقیم و همزمان به اطالعات ،و ارتباطات کامپیوتری ،باعث تسهیل
انتشار و اصالح اطالعات میشود و امکاناتی برای تعامل و مباحثه در عرصه خودمختار
الکترونیک عرضه میدارد که از کنترل رسانهها خارج است .عالوه بر این ،مهمتر این است که
شهروندان میتوانند منظومههای ایدئولوژیک و سیاسی مختص به خود را تشکیل دهند؛
منظومههایی که بر ساختار سیاسی مستقر پیشی میگیرند و بدینسان عرصه سیاسی انعطاف و
انطباقپذیری مییابند (کاستلز )511 ،1312:ابزارهای الکترونیک از طریق فراهمنمودن
مشارکت در فضای مجازی امکان تبادل اطالعات و تصمیمگیری سیاسی را برای شهروندان
محقق میسازند که این امر در گسترش و رشد دموکراسی الکترونیک از طریق ارتباط
کامپیوتری نقش پر اهمیتی را داراست .اگر این شکل از سیاست دموکراتیک بهعنوان ابزار فهم
مباحثه ،نمایندگی و تصمیمگیری ،استفاده شود ،مطمئناً شکلی از دموکراسی را هم بهلحاظ
ملی و هم بینالمللی ،نهادی خواهد کرد (کاستلز.)936 :1373 ،
بسیاری از اندیشمندان در حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات معتقد هستند که تحقق و
شکلگیری دموکراسی دیجیتال ،در نتیجۀ تحقق دولت الکترونیک و حکومت گری الکترونیک
میباشد ()michael, 2008: 5-6؛ بهعبارتی حکومتگری الکترونیک ،سه پیامد را با خود به همراه
دارد که شامل؛ 1ـ دموکراسی دیجیتال2 ،ـتشکیل جوامع مجازی و در نهایت 3ـ تجارت
الکترونیک میشود .یکی از مفاهیمی که درون حکومت الکترونیک وجود دارد ،دموکراسی
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الکترونیک است که به چگونگی افزایش تعامل مردم با دولت و تأثیرگذاری آنها بر فرایند
سیاستگزاری میباشد (توماس.)12 ،2223:
اندیشمندان این رویکرد ،معتقدند که دولت الکترونیک ،از طریق اعطای قدرت به
شهروندان ،میتواند موجب تحقق دموکراسی شود .کلیفت معتقد است دولت الکترونیک یا
بهعبارتی حکومت الکترونیک عالوه بر بهبود خدماترسانی به مردم ،موجب تعامل بیشتر مردم
با دولت و مشارکت آنها در فرایندهای دموکراتیک میشود .یکی از نتایج حتمی دولت
الکترونیک و حکومت الکترونیک ،خلق دموکراسی دیجیتال است؛ به این معنا که با ظهور
فناوری نوین ارتباطی و رشد تعداد کاربران ،مردم از خدمات برخط استفاده میکنند .این امر
موجب ازدیاد خواستههای آنها از دولت ،مانند افزایش سرعت دستیابی به اطالعات ،تعامل
بیشتر با دولت و نقش بیشتر آنها در فرایندهای تصمیم سازی گردد (.)clift, 2004: 4
همچنین بهمنظور تبیین دولت الکترونیک از نظریه «اشاعه و نوآوری» استفاده شد .راجرز و
شومیکر در تعریف خود از نوآوری ،هر ایدهای را که بهنظر یک فرد جدید باشد ،حتی اگر مدتی
پیش کشف شده باشد را نوآوری میدانند و معتقدند که نوآوریها همگی از یک سنخ نیستند.
برای سنجش نوآوریها از پنج ویژگی یاد میکنند؛ مزیت نسبی یک نوآوری ،سازگاری آن با
نظام ارزشی ،پیچیدگی آن در یادگیری و کاربرد آن ،آزمونپذیری و قابل رؤیتبودن نوآوری،
پنج ویژگی مهم آنها هستند که میزان آن در موارد مختلف فرق میکند .در این پژوهش،
ترجیح استفاده از خدمات الکترونیک بهدلیل صرفهجویی در وقت و هزینه ،سازگاری این
خدمات با ارزشها و عادت قبلی افراد ،سادگی استفاده از خدمات دولت الکترونیک برای تمامی
اقشار جامعه را میتوان همان سه ویژگی نخست نوآوری دانست .اما در مورد دو ویژگی آخر ـکه
به نوعی با یکدیگر مرتبطاندـ ،تقریباً میتوان گفت که برای عموم مردم یک جامعه ،امکان
آزمون خدمات الکترونیک در یک سطح محدود وجود ندارد و با الکترونیکشدن خدمات ،آنها
ناچار به استفاده از آن میباشند و نمیتوانند به دلخواه خود ،گزینشی عمل آورند مانند؛ کارت
سوخت و بلیط مترو .اما ویژگی آخر که قابلیت رؤیت ،نام دارد ،میتواند به مقولۀ اعتماد یا عدم
اعتماد به خدمات دولت الکترونیک کمک کند .مردم در صورتی که به درک و یقین در مورد
پیامدهای مثبت استفاده از خدمات دولت الکترونیک واقف شوند و آثار آن را در زندگی خود و
در جامعه مشاهده کنند ،با اعتماد بیشتر و سرعت پذیرش باالتر ،از این خدمات استفاده
میکنند .فرایند تصمیمگیری افراد یک جامعه برای استفاده یا عدم استفاده از یک نوآوری،
شامل چهار مرحلۀ دانش ،ترغیب ،تصمیم و همنوایی میباشد که با عامل دیگر (یعنی کانالهای
ارتباطی) مربوط است .منظور از دانش ،آگاهی افراد از یک نوآوری است که از طریق کانالهای
ارتباط شخصی و جمعی برای فرد حاصل میشود .ترغیب ،به گرایش مساعد یا نامساعد فرد
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برای استفاده از این خدمات و تصمیم ،فعالیتهای فرد جهت پذیرش یا رد آن نوآوری است و
نهایتاً فرد تصمیم به همنوایی با یک نوآوری میگیرد (راجرزو شومیکر.)12 :1367 ،
از نظر راجرز و شومیکر ،کانالهای ارتباط جمعی برای افراد زودپذیر و کانالهای ارتباط
شخصی برای افراد دیرپذیر اثر بخشی بیشتری دارد .بهعبارتی ،میتوان بیان نمود که پذیرش
یک نوآوری به عوامل گوناگونی بستگی دارد .این پژوهش با این رویکرد بهدنبال بررسی رابطه و
نقش شبکههای اجتماعی درتشویق یا پذیرش استفاده از خدمات دولت الکترونیک میباشد.
پیامدهای نوآوری از دیگر مباحث مهم در این نظریه است که راجرز و شومیکر ،آنها را
کارکردی یا غیرکارکردی ،آشکار یا پنهان و مستقیم و غیرمستقیم میدانند (همان.)356 ،
خدمات دولت الکترونیک عالوه بر پیامدهای کارکردی (مطلوب) آشکار و مستقیم ،دارای
پیامدهای کژکارکردی (نامطلوب) نیز هست که باید در یک برنامهریزی درست و طراحی جامع
برای دولت الکترونیک به این پیامدهای احتمالی توجه شود.
ظهور فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بهویژه رشد شبکههای اینترنتی در شکلگیری و تقویت
دموکراسی دیجیتال ،نقش مؤثری داشته است .با این وجود ،اندیشمندان مختلف در حوزههای
ارتباطی و اجتماعی و ...دیدگاههای متفاوتی در خصوص نقش شبکههای ارتباطی در شکلگیری
دموکراسی دیجیتال دارند .اینترنت از طریق ویژگیهای تعاملیبودن و گمنامی ،امکان شکلگیری
بحث و گفتوگوی آزاد و تبادل نظر را بهصورت آنالین و لحظهای فراهم میسازد .چنین امکانی
میتواند به کاربران فرصت برابری در استفاده از اطالعات اعطا کند .پیدایش اینترنت بهمعنای این
است که هرکس میتواند با حداقل تالش و دشواری ،به دیگران وصل بشود و دیدگاههایش را برای
فردی بهخصوص یا همگان منتشر سازد (.)Obrien, 1999:13

پیشینۀ پژوهش
در این بخش ،با توجه به موضوع مورد مطالعه ،به بخشی از پیشینههای تجربی انجامشده که با
موضوع پژوهش مرتبط میباشد ،اشاره میگردد:
ـ هادی خانیکی در مقالهای تحت عنوان «دموکراسی دیجیتال» ،به بررسی نقش
فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی بر الگوهای مختلف دموکراسی و پیامدها و داللتهای
دیجیتالیشدن دموکراسی پرداخته است.
ـ ندا جبلی در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «تأثیر تکنولوژی ارتباطات و
اطالعات بر تعمیق دموکراسی در کشورهای پیشرفته (دموکراسی دیجیتال)» ،به بررسی تأثیر،
رشد و گسترش فناوریهای تکنولوژیکی و ارتباطات و اطالعات بر شکلگیری دموکراسی
دیجیتال در کشورهای پیشرفته پرداخته است .یافتههای اسنادی پژوهش و نظریاتی که از
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صاحبنظران در خصوص تأثیر تکنولوژی ارتباطات و اطالعات بر تعمیق دموکراسی در کشورهای
پیشرفته (دموکراسی دیجیتال) بیان شده ،فرضیه پژوهش را تأیید میکند.
ـ پژوهشی دیگر با عنوان «نقش موبایل در حمایت از دموکراسی الکترونیک» توسط لوکا
فریر انجام شده ،به نقش فناوریهای اطالعاتی در رشد مشارکت شهروندان در زندگی اجتماعی
اشاره دارد.
ـدر پژوهشی که تحت عنوان «گسترش حوزۀ عمومی از طریق فضای مجازی :مطالعۀ
موردی ایالت مینهسوتا در خصوص دموکراسی دیجیتال» توسط دالبرگ انجام شد ،محقق به
بررسی نقش فناوریهای مجازی در رشد و گسترش دموکراسی دیجیتال پرداخته است و به
فرصتهایی که اینترنت در رشد حوزۀ عمومی دارد ،اشاره نموده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که اینترنت با ایجاد طرحهای مشورتی آنالین میتواند موجب گسترش حوزۀ عمومی و
دموکراسی دیجیتال شود.
آنچه که پژوهش حاضر را از سایر تحقیقات متمایز میسازد ،توجه به نقش شبکههای
اینترنتی بر دموکراسی دیجیتال از طریق تشکیل دولت الکترونیک میباشد.

مدل تحلیلی و فرضیات پژوهش

ـ بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و تحقق دموکراسی دیجیتال رابطه وجود دارد.
ـ بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و گسترش خدمات دولت الکترونیک رابطه
وجود دارد.
ـ بین میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک و تحقق دموکراسی دیجیتال رابطه
وجود دارد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه ،جهت جمعآوری اطالعات استفاده نموده
است .جامعۀ آماری ،شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه مازندران میباشد .انتخاب این دانشجویان
بهعنوان جامعۀ آماری مورد نظر ،بهعلت سهولت دسترسی به جامعۀ آماری و عالقهمندی محقق
به شناخت این مسئله در نمونۀ مورد بررسی و انجام چنین پژوهشی در جامعۀ آماری مورد نظر
بوده است .در پژوهش حاضر ،بهمنظور تعیین حجم نمونه ،از فرمول کوکران استفاده شده است.
شیوۀ نمونهگیری انتخاب شده ،نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای میباشد .برای تعیین حجم
نمونه ،از بین  7522نفر ازدانشجویان بر اساس فرمول کوکران  395نفر بهعنوان نمونه مشخص
شد که بهمنظور باالبردن اعتبار تحقیق و کاهش سطح خطای ناشی از نمونهگیری و احتمال
ناقصبودن برخی از پرسشنامهها ،حجم نمونه از  395مورد به  372مورد افزایش یافت .جهت
پردازش دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .در پژوهش فوق برای سنجش پایایی ابزار
پژوهش از روش آلفا کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس دموکراسی
دیجیتال  ،2/767دولت الکترونیک 2/175 ،و شبکههای اجتماعی مجازی  2/131میباشد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
دموکراسی دیجیتال :به معنای استفاده از فناوریها و استراتژیهای ارتباطی و اطالعاتی
توسط بخشهای دموکراتیک موجود در فرایندهای سیاسی جوامع محلی ،ایاالت ،مناطق ،ملل و
البته در عرصۀ جهانی است .یعنی بهکارگیری فناوریهای اطالعات برای پشتیبانی و توسعه
مردمساالری (فتحیان و تقوی .)31 :1319 ،در واقع دموکراسی دیجیتال ،فرصتی برای پلزدن
بر روی شکافهای بین حاکمان و افراد تحت حکومت است که فرصت مشارکت در فرایندهای
تصمیمگیری را برای افراد تحت حکومت و زمینه افزایش مشارکت شهروندان فراهم میسازد.
تعریف عملیاتی دموکراسی دیجیتال :دموکراسی دیجیتال در پنج مؤلفه بررسی شد که
شامل:
1ـ اطالعات :دسترسی به اطالعات ،دسترسی افقی (دسترسی به دیگران) ،و دسترسی
عمودی (دسترسی به حاکمان سیاسی).
2ـ ارتباطات :مطلعشدن ،درگیرشدن
3ـ مشارکت :متصلشدن و مشارکت سیاسی
5ـ دولت الکترونیک (حکومتگری الکترونیک) :رأیگیری الکترونیک ،شفافیت و پاسخگویی
حکومت ،آگاهی مردم از عملکرد دولت ،دستیابی بدون تبعیض به اطالعات ،کارآمدی دولت
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5ـ آزادی :مؤلفههای حق گفتوگو برای همه ،دربارۀ همۀ موضوعات ،حق پرسش برای
همه ،دربارۀ همۀ موضوعات ،فعالیت فارغ از اجبار درونی و بیرونی.
دولت الکترونیک :ارائۀ خدمات و اطالعات دولتی از طریق اینترنت با سایر رسانههای
الکترونیک که در این صورت شیوههای ارائه خدمات و اطالعات مبتنی بر اینترنت است که بر
خالف ساختارهای سنتی ـکه سلسلهمراتبی و خطی و یکطرفهاندـ ،در دولت الکترونیک شیوۀ
ارائه خدمات حالتی غیرسلسلهمراتبی ،غیرخطی و دوطرفه به خود گرفته و بهصورت  25ساعته
و هفت روز هفته به ارائۀ خدمات برخط میپردازد (یعقوبی.)16 :1316 ،
دولت الکترونیک شامل سه مؤلفه است :اقتصادی ،اداری ،فرهنگیـسیاسی.
شبکۀ اجتماعی :سایتهایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با
اضافهشدن امکاناتی مانند چت ،ایمیل و امکانات دیگر که خاصیت بهاشتراکگذاری را به
کاربران خود ارائه میدهند (سلطانی.)21 ،1311 ،
شبکههای اجتماعی محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به
مرز ،زبان ،جنسیت و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات میپردازند.
تعریف عملیاتی شبکه اجتماعی :شبکۀ اجتماعی شامل شش مؤلفه میشود :امکان استفاده،
سابقه استفاده ،عضویت ،میزان استفاده ،مهارت استفاده ،نوع کاربری.

یافتههای پژوهش
توصیف متغیرهای زمینهای
با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش 59/1 ،درصد پاسخگویان زن و  52/2درصد پاسخگویان
مرد میباشند .میانگین سنی پاسخگویان  22سال میباشد .همچنین 15/12درصد پاسخگویان
مجرد و  15/2درصد پاسخگویان متأهل میباشند 12/6 .درصد پاسخگویان در مقطع
کارشناسی و  11/6درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  2/6درصد در مقطع دکتری میباشند.
هزینۀ مصرفی  51/6درصد پاسخگویان بهطور متوسط در ماه کمتر از  1میلیون ریال و 5/6
درصد بین  5تا  12میلیون ریال میباشند .میانگین هزینۀ پاسخگویان  2میلیون ریال میباشد.
توصیف متغیر مستقل
نتایج نشان میدهد که 75/7 ،درصد جامعۀ نمونه ،به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارند و
 11/9درصد اینترنت را از طریق تلفن همراه استفاده میکنند .میانگین استفاده از اینترنت
 5:25ساعت در روز میباشد ومیانگین مدت استفاده از اینترنت  5سال است .همچنین جامعۀ
نمونه تحقیق نشان میدهد  52/6درصد پاسخگویان عضو شبکۀ اجتماعی فیسبوک و 19/1
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درصد پاسخگویان ،عضو شبکۀ اجتماعی توییتر و 17/2درصد پاسخگویان عضو شبکۀ اجتماعی
تلگرام و  15/2درصد پاسخگویان عضو شبکۀ اجتماعی لینکدین و 52/1درصد پاسخگویان عضو
گروهها و انجمنهای اینترنتی هستند.
بیشترین میزان عضویت در شبکۀ اجتماع ی تلگرام و کمترین میزان شبکۀ اجتماعی
توییتر میباشد.

شبکههای اجتماعی
جدول ( )1توزیع فراوانی و نسبی استفاده ازشبکههای اجتماعی
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اصال

متوسط

میانگین از 4

کم

زیاد

میزان استفاده از شبکههای
اینترنتی

12

2/9

175

51/9

125

21/2

65

19/1

3/5797

انواع کاربری شبکههای
اجتماعی

25

6/5

75

25/3

73

25/1

157

52/5

3/2531

مهارت استفاده شبکههای
اجتماعی

67

11/5

151

52/3

92

17/2

13

22/1

2/5529

شاخص کل استفاده
ازشبکههای اجتماعی

39

7/7

161

55/1

11

23/5

99

22/5

2/5551

شبکههای اجتماعی
مجازی

شاخص کل شبکههای اجتماعی ،شامل سه بعد؛ میزان استفاده از شبکههای اینترنتی ،نوع
کاربری شبکههای اجتماعی ،مهارت استفاده از شبکههای اجتماعی میشود .با توجه به
یافتههای پژوهش ،میانگین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی 3/57است .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که میزان استفاده از شبکههای اینترنتی در بین پاسخگویان در سطح متوسط قرار
دارد و میانگین شاخص مهارت استفاده شبکههای اجتماعی  2/55میباشد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت میزان مهارت استفاده از شبکههای اینترنتی در بین پاسخگویان در سطح پایین
میباشد .از بین شاخصهای مطرحشده ،کمترین میزان استفاده در شاخص مهارت استفاده
شبکههای اجتماعی میباشد.
بر اساس جدول فوق میانگین شاخص کل شبکههای اجتماعی مجازی با سه شاخص فوق
بهطور کلی  2/5میباشد که از سطح متوسط کمتر است.
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انواع کاربری شبکههای اجتماعی
جدول ( )2توزیع فراوانی و نسبی نوع کاربری از شبکههای اجتماعی

جامعۀ نمونه تحقیق نشان میدهد که توزیع نسبی شاخص نوع کاربری شبکههای اجتماعی
در  6گویه سنجیده میشود ،طبق یافته های پژوهش ،میانگین نوع کاربری علمی و آموزشی در
بین پاسخگویان  3/53است و لذا از سطح متوسط بیشتر است.
میانگین نوع کاربری جهت ارتباط و انتشار محتوا اطالعات در بین پاسخگویان 2/69
میباشد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نوع کاربری ارتباطی پاسخگویان از شبکههای
اجتماعی در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد.
میانگین نوع کاربری جهت مشارکت در مسائل سیاسی در بین پاسخگویان  1/16میباشد،
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نوع کاربری مشارکتی پاسخگویان از شبکههای اجتماعی در
سطح پایین است.
به طور کلی بیشترین کاربری پاسخگویان از شبکههای اجتماعی در زمینۀ علمی و آموزشی
و کمترین میزان کاربری پاسخگویان از شبکههای اجتماعی در زمینۀ مسائل سیاسی است.

دولت الکترونیک
جدول ()3توزیع فراوانی و نسبی خدمات دولت الکترونیک
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دولت الکترونیک ،شامل سه بُعد؛ خدمات اقتصادی ،خدمات اداری ،خدمات فرهنگی ـ
سیاسی است .یافتههای پژوهش نشان می دهد که بیشترین میانگین مربوط به استفاده از
خدمات اقتصادی  3/2میباشد که کمی از سطح متوسط بیشتر است.
میانگین استفاده از خدمات اداری  2/6میباشد.
میانگین استفاده از خدمات فرهنگی ـسیاسی نیز با  2/9پایینتر از سطح متوسط است.
در نتیجه ،بیشترین استفاده کاربران از خدمات آنالین دولت الکترونیک در عرصۀ خدمات
اقتصادی بوده و همین امر ،سبب شده که شاخص کل ،قدری از متوسط بیشتر گردد.

دموکراسی دیجیتال
جدول()4توزیع نسبی ابعاد دموکراسی دیجیتال

آزادی

221

53/6

113

32/1

25

6/5

32

1/2

1/6121

ارتباطات

165

55/2

157

37/9

31

1/3

21

9/5

1/9727

مشارکت

116

57/6

151

52/3

11

5/1

22

5/3

1/6519

حکومتگری الکترونیک

61

16/3

175

52/2

93

17/5

56

12/3

2/2993

دموکراسی دیجیتال (کلی)

92

17/2

229

55/2

53

15/1

33

1/1

2/1211

دیجیتال

فراوانی

اطالعات

5

1/1

235

62/9

12

21/3

53

15/1

2/5172

ابعاد دموکراسی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اصالً

متوسط

میانگین از 4

کم

زیاد

شاخص دموکراسی دیجیتال ،شامل پنج بعد؛ اطالعات ،آزادی ،ارتباطات ،مشارکت،
حکومتگری الکترونیک است .میانگین ابعاد آزادی ( ،)1/6ارتباطات ( )1/9و مشارکت ()1/6
است که در نمونۀ مورد مطالعه ،در حد بسیار کم قرار دارد و ابعاد اطالعات ( )2/5و حکومتگری
الکترونیک ( )2/2در سطح کم هستند .شاخص کلی هم ( )2/1است که حاکی از پایین بودن
این شاخص است.

آزمون فرضیات
جدول( )5همبستگی پیرسون شبکه اجتماعی ،دولت الکترونیک ودموکراسی دیجیتال
ضریب همبستگی

سطح معناداری

2/393

2/222

دولت الکترونیک و دموکراسی دیجیتال

2/565

2/222

شبکۀ اجتماعی مجازی و دولت الکترونیک

2/559

2/222

شبکههای اجتماعی مجازی و دموکراسی دیجیتال
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یافتههای تبیینی پژوهش نشان میدهد که رابطۀ معناداری بین هر سه متغیر شبکههای
اجتماعی مجازی و دموکراسی دیجیتال و دولت الکترونیک و دموکراسی دیجیتال و همچنین
شبکههای اجتماعی و دولت الکترونیک ،رابطۀ معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه استفاده از
شبکههای اجتماعی باالتر رود ،میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک و دموکراسی
دیجیتال بیشتر خواهد شد و نیز با استفاده بیشتر از دولت الکترونیک ،دموکراسی دیجیتال
افزایش مییابد.

تحلیل رگرسیونی
تحلیل رگرسیونی شبکههای اجتماعی مجازی و دولت الکترونیک با دموکراسی دیجیتال
جدول ()6رگرسیون خطی جهت پیشبینی اثر شبکههای اجتماعی مجازی و دولت الکترونیک با
دموکراسی دیجیتال

شاخص کل

R

R Square

R

(ضریب تعیین)

(ضریب تعیین خالص)

مجذور تعدیل شده

خطای معیار براورد

2/512

2/233

2/227

31/119

نتایج جدول نشان میدهد که مجموع متغیرهای مستقل مذکور ،حدود  22درصد از
واریانس متغیر دموکراسی دیجیتال را پیشبینی میکند.
جدول ()7رگرسیون خطی با تأکید بر ضریب F

نتایج

منبع

مجموع

درجه

میانگین

مقدار

سطح معنی

آزمون F

تغییرات

مجذورات

آزادی

مربعات

آزمون F

داری

رگرسیون

159673/353

2

91156/696

55/261

2/222

باقیمانده

511672/255

359

1552/715

مجموع

696313/579

357

شاخص کل

میزان  Fبه دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای مستقل شبکۀ اجتماعی مجازی و
دولت الکترونیک تا حدی توانسته تغییرات دموکراسی دیجیتال را به عنوان متغیر وابسته
تبیین کند.
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جدول ( )8ضرایب رگرسیون خطی مقدار B

ضرایب استاندارد نشده

متغیرهای وارد
شده

ضرایب استاندارد
شده

B

خطای معیار

مقدار ثابت

17/729

7/155

دولت الکترونیک

1/165

2/195

2/391

شبکه اجتماعی

2/512

2/512

2/155

مقدار آزمون

سطح

T

معناداری

2/199

2/232

6/657

2/222

2/915

2/229

Beta

ضریب بتا ( )Betaبرای متغیر دولت الکترونیک  2/391میباشد؛ یعنی به ازای یک انحراف
استاندارد تغییر در متغیر دولت الکترونیک ،میزان تحقق دموکراسی دیجیتال کل پاسخگویان
 2/391انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت .همچنین ضریب رگرسیون متغیر شبکۀ
اجتماعی مجازی در کل پاسخگویان برابر با  2/155میباشد.

تحلیل مسیر
ارائه آمارههای مربوط به تحلیل مسیر
جدول شماره( )9مرحله اول:متغیر وابستۀ دموکراسی دیجیتال
متغیر مستقل

Beta

Sig

دولت الکترونیک

2/391

2/222

شبکۀ اجتماعی مجازی

2/155

2/229

R2

2/233

جدول شماره( )11مرحله دوم:متغیر وابستۀ میانی دولت الکترونیک
متغیر مستقل

Beta

Sig

R2

شبکۀ اجتماعی مجازی

2/595

2/222

2/332

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

Beta

Sig

R2

دولت الکترونیک

2/565

2/222

2/216

با توجه به جداول فوق تمامی متغیرها معنادار میباشند .دموکراسی دیجیتال وارد معادلۀ
رگرسیون شد و در مرحلۀ بعد ،دولت الکترونیک بهعنوان متغیر وابسته وارد معادلۀ رگرسیون
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شده و با توجه به معناداری  Sigو مقدار  Betaاثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیش
بینی کننده بر متغیر وابسته شناسایی شد و در جدول ذیل این اثرات مربوط به مدل بیان
گردیده است:
جدول شماره( )12اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابستۀ دموکراسی دیجیتال
متغیر مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

شبکۀ اجتماعی مجازی

2/155

()2/595*2/391

دولت الکترونیک

2/391

اثر کل

2/391

دولت الکترونیک قویترین و مهمترین متغیر پیش بینیکنندۀ دموکراسی دیجیتال در بین
پاسخگویان میباشد که به صورت مستقیم بر دموکراسی دیجیتال تأثیر داشته است ،اما شبکۀ
اجتماعی مجازی نیز بعد از دولت الکترونیک متغیری میباشد که بیشترین قدرت تبیین و
پیشبینی کنندگی دموکراسی دیجیتال را داراست و در مرحلۀ آخر ،شبکۀ اجتماعی بهصورت
غیرمستقیم و با متغیر واسط دولت الکترونیک بر دموکراسی دیجیتال تأثیرگذار میباشد.
متغیرهای مستقل وارد شده در مدل تحلیلی این پژوهش ،شبکۀ اجتماعی مجازی و دولت
الکترونیک حدوداً  25درصد از واریانس دموکراسی دیجیتال را تبیین میکنند.
مدل تأیید شده پژوهش

نتیجهگیری
در این پژوهش ،بهمنظور بررسی میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل شبکههای اجتماعی مجازی
بر متغیر وابسته دموکراسی دیجیتال در ایران ،از مفهوم خدمات دولت الکترونیک بهعنوان
متغیر واسط استفاده شد .هر یک از متغیرهای تحقیق به شاخصهای قابل سنجش تعریف
عملیاتی شدند .متغیر شبکههای اجتماعی مجازی با شاخصهای (میزان استفاده ،نوع کاربری و
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مهارت استفاده از شبکههای اجتماعی) ،متغیر خدمات دولت الکترونیک با شاخصهای (خدمات
اقتصادی ،اداری و فرهنگیـ سیاسی) و متغیر دموکراسی دیجیتال با شاخصهای (اطالعات،
ارتباطات ،مشارکت ،آزادی ،حکومتداری الکترونیک) مورد سنجش قرار گرفتند.
همچنین ،با توجه به اینکه نظریۀ دموکراسی گفتوگویی گیدنز ،نظریه حوزۀ عمومی
هابرماس و نظریههای دولت الکترونیک به نقش و جایگاه حوزۀ عمومی و دولت الکترونیک در
تحقق دموکراسی دیجیتال میپردازند ،ترکیبی از نظریههای گفتهشده بهعنوان چارچوب نظری
پژوهش در نظر گرفته شد.
نظریههای مرتبط با حوزۀ عمومی به جایگاه و اهمیت حوزۀ عمومی در گسترش مشارکت،
فارغ از اجبار و آزادی میپردازد .شبکههای اجتماعی مجازی با استفاده از امکان ارتباط
گفتوگویی ،میتوانند در تحقق دموکراسی دیجیتال تأثیرگذار باشند .اگرچه شبکههای
اجتماعی مجازی ،با فراهمنمودن امکان ارتباط گفتوگویی زمینه تحقق دموکراسی دیجیتال را
فراهم میکنند ،اما در این بین نمیتوان نقش دولت و راهبردهای آن را در تحقق و اجرای بهتر
مشارکت مردمی نادیده گرفت .دولت با فراهمنمودن زیرساختهای دیجیتال و امکان فرصت
برای مشارکت شهروندان جهت آگاهی از جزئیات عملکرد بهتر دولت و از طریق امکانات دولت
الکترونیک بهراحتی این امکان را برای افراد فراهم میکند که قادر به مشارکت و بیان نظرها و
خواستههای خود در مسائل سیاسی و اجتماعی و ...باشند.
نتایج همبستگی بین متغیر مستقل شبکۀ اجتماعی مجازی و متغیر وابسته دموکراسی
دیجیتال ،نشان داد که بین این دو متغیر همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بهطوری که
میتوان گفت به موازات افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی امکان تحقق دموکراسی
دیجیتال افزایش خواهد یافت .در نهایت ،این پژوهش رابطۀ معناداری بین شاخص کل دو
متغیر شبکۀ اجتماعی مجازی و دموکراسی دیجیتال با  77درصد اطمینان معادل ()2/393
قوی و مستقیم مشاهده کرده است.
طبق نتایج تحقیق حاضر ،شبکههای اجتماعی با افزایش میزان اعتماد و آگاهی به
شهروندان در خصوص استفاده از خدمات دولت الکترونیک زمینۀ رشد استفاده از خدمات دولت
الکترونیک را فراهم میسازند .به عبارتی ،با تمرکز بر چارچوب نظری پژوهش حاضر و بر اساس
نظریۀ نوآوری ،چنانچه مردم به درک و یقین در مورد پیامدهای مثبت استفاده از خدمات دولت
الکترونیک واقف شوند و آثار آن را در زندگی خود و در جامعه مشاهده کنند ،با اعتماد بیشتر و
سرعت پذیرش باالتری ،از این خدمات استفاده میکنند .یافتههای پژوهش ،مبیّن رابطه میان
دو متغیر شبکۀ اجتماعی و میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک است .از این رو ،با
افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی ،استفاده از خدمات دولتی نیز افزایش مییابد.
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با تمرکز بر چارچوب نظری و یافتههای پژوهش ،دولت الکترونیک با فراهمنمودن کانالهایی
برای ارتباط مداوم و مستمر با شهروندان ،فرصت مشارکت را برای افراد فراهم نموده که
می تواند منجر به تحقق دموکراسی دیجیتال گردد .رابطه بین این دو شاخص با  77درصد
اطمینان معادل ( )2/565قوی و مستقیم بوده است.
معادل ۀ رگرسیون نشان داد ،تحقق دموکراسی دیجیتال متأثر از میزان استفاده از شبکۀ
اجتماعی و دولت الکترونیک میباشد .چنانکه  55درصد از کل تغییرات تحقق دموکراسی
دیجیتال در بین دانشجویان دانشگاه مازندران توسط دو متغیر مستقل شبکههای اجتماعی
مجازی و دولت الکترونیک تبیین میشود.
دولت الکترونیک ،قویترین و مهمترین متغیر پیشبینیکننده بر تحقق دموکراسی
دیجیتال ،در بین جمعیت نمونۀ پژوهش حاضر است .شبکههای اجتماعی در این پژوهش ،بعد
از متغیر دولت الکترونیک بیشترین اثر را بر تحقق دموکراسی دیجیتال داشته است.

بحث و تفسیر
دموکراسی دیجیتال نوع جدیدی از دموکراسی میباشد که در نتیجۀ ظهور فناوریهای جدید
ارتباطی رشد و توسعهیافته و نقش و اهمیت آن با گسترش و نفوذ این فناوریهای ارتباطی
بیشتر میشود .فناوریهای جدید امکان ارتباط و دسترسی به اطالعات آسانتر و سریعتر را برای
شهروندان فراهم نمودهاند .شبکههای اجتماعی این توانایی را دارا هستند که با فراهمنمودن
فضای عمومی و شکل گیری نوع جدیدی از حکومتگری تحت عنوان دولت الکترونیک ،زمینهای
را برای تبادل اطالعات و بحث و مشارکت گستردهتر شهروندان و درگیریهای سیاسی عموم
فراهم نمایند و موجب افزایش مشارکت و دخالت مستقیم شهروندان در تصمیمگیریهای
سیاسی میشوند .همچنین این توانایی را دارا میباشند که زمینههای شکلگیری آزادی و
مردم ساالری و دموکراسی دیجیتال را فراهم سازند و آزادی انتخاب افراد را تقویت میکنند و
زمینۀ فعالشدن مخاطب و شکلگیری و تعامل بین افراد را تسهیل مینماید.
پژوهش حاضر ،بهدنبال بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر تحقق دموکراسی
دیجیتال میباشد .نتایج بهدست آمده از یافتههای توصیفی و تبیینی پژوهش نشان داد که
رفتار پاسخگویان در استفاده از امکانات ارتباطی و گفتوگویی که شبکههای اجتماعی مجازی و
دولت الکترونیک فراهم نمودهاند؛ این دو فضا بهعنوان حوزهای امکانی در نظر گرفته میشود که
پتانسیل زیادی برای ظهور دموکراسی دیجیتال دارد .اما شبکههای اجتماعی مجازی و دولت
الکترونیک ،صرف تأثیرگذاری در شکلگیری حوزۀ عمومی ،نمیتوانند در عمل موجب گسترش
دموکراسی دیجیتال شوند .از این رو ،عوامل دیگری همچون نقش دولت در گسترش آزادیها،
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همچنین عالقه و اهمیت مسائل سیاسی برای افراد و سایر عوامل در رشد و تحقق دموکراسی
دیجیتال تأثیرگذار هستند .نتایج پژوهش با چارچوب نظری مبتنی بر آن هماهنگی داشته
است .به عبارت دیگر ،اگرچه رسالت حوزۀ عمومی نقد و نظارت مردم بر قدرت حاکم و تحقق
دموکراسی مشارکتی در بین مردم است ،شبکههای اجتماعی مجازی بهعنوان حوزۀ امکان
تحقق این امر ،امکان گفتوگوهای سیاسی و نقد نظامهای سیاسی را برای افراد فراهم میکنند؛
چیزی که این روزها بیش از پیش در عرصه اجتماعی کشور و جهان نیز قابل مشاهده است.
افراد ،در سطح گسترده برای هماهنگی کنشهای اجتماعی و یا اطالعرسانی در خصوص مسائل
اجتماعی ،سیاسی و ...از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .حکومتها نیز در هنگام ناآرامی
های اجتماعی با محدودسازی یا سانسور تالش میکنند این ابزار را خنثی نمایند.
شبکههای اجتماعی و دولت الکترونیک از طریق ارتباطات رایانهای ،با فراهمنمودن امکان
تحقق حوزۀ عمومی این امکان را برای کاربران فراهم میکنند که بر حسب عالیقشان،
حوزهها ی عمومی متفاوتی را تجربه نمایند .در آن مشارکت داشته باشند و عموم کاربران قدرت
کنش ،مشارکت و انتقاد بسیار باالیی را تجربه نمایند .از سوی دیگر ،شبکههای اجتماعی
بهدلیل ماهیت غیرمتمرکزی که برای کاربران فراهم میکنند ،امکان انعطافپذیری بیشتر را
برای حاکمان در مقابل انتقادات شهروندان میسر میسازند.
در خاتمه می توان بیان کرد که اکثر کارشناسان علوم اجتماعی و سیاسی ،با وجود آنکه
معتقدند فضای گفت وگوهای سیاسی در اینترنت عقالنی نیست و رسیدن به توافق در مسائل
سیاسی دشوار است ،اما ایجاد حوزۀ عمومی مجازی در توسعۀ مردمساالری را مؤثر میدانند.
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