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 1 در ايران اينترنت و مشاركت سياسيتبيين رابطه كاربري 

 

 

حميد عبداللهياندكتر   

 

 احسن حقگويي

 

به مطالعه ميزان و کيفيت استفاده از  مقالهاين : چکيده

اينترنت در ميان دانشجويان دانشگاه تهران و تأثير آن بر 

با استفاده از يک چارچوب نظري  ،ميزان مشارکت سياسي آنها

شامل مالحظات مفهومي "حوزه عمومي" هابرماس و كه  تلفيقي

 .  است مي پردازدکت سياسي مايکل راش رمراتب مشاالگوي سلسله 

نفر دانشجويان دانشگاه تهران كه از  730در اين مطالعه، 

طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شده بودند و با كاربرد روش 

.  رار گرفتندپيمايش و استفاده از پرسشنامه مورد مطالعه ق

براي آزمون فرضيه ها از روشهاي تحليل همبستگي، تحليل 

 .  رگرسيون و تحليل مسير استفاده شد

ها نشان داد که هر چه ميزان و کيفيت يافته هاي تحليل داده

استفاده از اينترنت بيشتر و باالتر باشد، سطح مشارکت سياسي 

البته .  بدايش مي يازکاربران اينترنت )دانشجويان( نيز اف

کيفيت استفاده از اينترنت سهم بيشتري در افزايش ميزان 

بنابراين نتايج .  مشارکت سياسي کاربران اينترنت داشته است

اين مطالعه نشان مي دهد كه اينترنت مي تواند به افزايش 

ي مشارکت سياسي کمک کند و اين امر نظريه هابرماس در حوزه

ن نيز نشا هايافته ساير . هدعمومي را مورد تأييد قرار مي د

افراد مورد مطالعه، در سطح متوسط به فعاليت  %56د که هدمي 

سياسي مي پردازند در حاليكه راش اين نسبت را در سطح پايين 

و حداقل در  بنابراين برخالف نظر راش.  ارزيابي كرده بود

، فضاي مجازي و در بين افراد تحصيل کرده کاربر اينترنت

.  محسوب نمي شودفعاليت يک گروه كوچك حوزه  الزومسياست 

-اين سطح مشارکت همچنين بيانگر اين نکته است که تکنولوژي
هاي نوين ارتباطي و به ويژه اينترنت مي تواند نقشي بسيار 

متفاوت از رسانه هاي سنتي در ايجاد فضاي مباحثه آزاد و 

ي، و انتقاد –شکل گيري افکار عمومي ناشي از گفتگوي عقالني 

دهد  اين امر نشان مي.  در نهايت کنش سياسي افراد ايفا كند

كه نظر هابرماس در خصوص كم تاثير بودن رسانه ها در شكل 

گيري افكار عمومي و تاثير آن در مشاركت سياسي لزوما در 

 . ميان كاربران اينترنتي در ايران تاييد نمي شود

 
ه عمومي، مشاركت ، مشاركت سياسي، حوزاينترنت: ها كليدواژه

  مدني
 

                                                 
، فارغ التحصيل ان نامه كارشناسي ارشد احسن حقگوييين مقاله برگرفته از پايا  1 

 مي باشد. گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 
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 مقدمه و طرح مسئله

اين مقاله به اين مساله مي پردازد كه با وجود گسترش 

استفاده از اينترنت در ايران چه از نظر تعداد و چه از 

نظر كيفيت استفاده در نوبت اول در كشورهاي خاور ميانه 

افزايش و يا كاهش قرار دارد، اما نقش اين گسترش در 

 پيش روندگي حوزه عمومي ايرانيي و يا در مشاركت سياس

درصد از  2/43نفوذ اينترنت در ايران، .  مشخص نشده است

تحت تاثير قرار ميالدي  2010و  2009جمعيت ايران را در سال 

درصد از كاربران اينترنتي در خاور ميانه  5/52و  داده است

هدف بر اين اساس، .  1ندتشكيل مي دهايراني را كاربران 

ن مقاله تبيين ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت در اي

ايران و تأثير آن بر ميزان مشارکت سياسي و گسترش حوزه ي 

اين مطالعه از اين حيث اهميت دارد .  عمومي ايراني است

يکي از شاخص هاي  که با وجود آنكه مشارکت سياسي را معموال

د اما پويايي سياسي در حوزه عمومي جوامع جديد مي دانن

بر مشارکت سياسي تا كنون مورد مطالعه جدي  اينترنتتأثير 

به عبارت ديگر، اين پرسش مطرح است كه .  قرار نگرفته است

، ارتباطات نويناي سنتي به  رسانهارتباطات با تغيير جهِت 

بخصوص گسترش اينترنت در ايران، اينترنت بر مشارکت سياسي 

وده است؟  از اين جهت كاربران ايراني چقدر تاثير گذار ب

در اين مطالعه به نقش اينترنت در مشارکت سياسي در ايران 

نيازهاي توليد دانش در اين بخشي از پردازيم تا به مي 

، مسئله اين مطالعه و اين در اين معنا.  حوزه پاسخ دهيم

مقاله به تعامل اينترنت و مشاركت سياسي در ايران مربوط 

اين مطالعه و نتايج آن  تصور ما اين است كه.  است

توانسته تا حدودي به حل اين مسئله بپردازد و نتايج آن 

قابليت كاربرد در برنامه ريزي توسعه سياسي و اجتماعي 

الزم به .  ايران در افق ده ساله مورد استفاده قرار گيرد

                                                 
1  http://www.internetworldstats.com/stats5.htm#me 

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm#me
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توضيح است كه برخي از جوامع با وجود پويايي سياسي در 

ميت و از طريق نهادهاي مدني و افزايش مشارکت مردم در حاک

چنين مسئله اي به .  تشکل هاي سياسي چندان موفق نيستند

ها از جمله اقتصاد، فرهنگ مشکالت ديگري حتي در ساير حوزه

كمك مي اين مسئله در ايران حل .  و اجتماع منجر مي شود

تا ضريب موفقيت برنامه هاي توسعه در ايران افزايش  كند

 .  يابد

مسئله ي اين تحقيق، ابتدا پرسش راهنما را در براي حل 

زير مطرح مي کنيم و سپس با ارائه چارچوب نظري مايكل راش 

شيوه انجام مشاهده كنش سياسي  ،و حوزه عمومي هابرماس

كاربران در محيط اينترنت را پيشنهاد مي كنيم و در پايان 

 . از طريق يافته هاي تجربي به حل مسئله مي پردازيم

است طرح نظري حوزه عمومي هابرماس به تمامه قابل بديهي 

ارزيابي در اين مقاله نيست.  از اين جهت ما به نقش 

مشاركت سياسي در اينترنت به عنوان شاخصي براي سنجش حوزه 

 عمومي شدن اينترنت پرداخته ايم.  

 

 پرسش تحقيق:

 واينترنت به  مي تواند نظر هابرماس در مورد حوزه عمومي

ربط منطقي پيدا  حوزه ي عموميآن در يفاي نقش قابليت ا

از رابطه بين حوزه عمومي و نقش اينترنت در مشاركت  . كند

به  مي تواند اينترنتگسترش چنين مستفاد شود كه  سياسي

تنها در اينجا اين قابليت اما   .مشارکت سياسي کمک کند

مگر اينكه كه ما آن را مطرح كرده ايم يك ادعاي نظري است 

تا به شكل يك الگو و قانون اجتماعي  درآيدمحک آزمون  به

ر را در اينجا مطرح مي كنيم يز پرسشبنابراين .  در آيد

آيا ميزان و کيفيت  تا بتوانيم آن را آزمون كنيم. 

استفاده از اينترنت، ميزان مشارکت سياسي کاربران را 

 افزايش مي دهد؟
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نظري مقاله  براي فراهم آوردن پاسخ مناسب ابتدا رويكرد

اين را ارائه مي كنيم تا نشان دهيم شكل و جهت مطالعه ي 

سپس نشان مي .  ه استشدمشخص تحقيق در اين مقاله چگونه 

 دهيم كه قرار است چه متغيرهايي مورد مشاهده قرار گيرند

در .  و رابطه ميان كدام متغيرها قرار است تبيين شود

  . له ارائه مي كنيمپايان نيز نتايج تجربي را براي حل مسئ

 

ابعاد مفهومي و نظري تعامل ميان اينترنت و كنش سياسي 

 كاربران اينترنت در ايران

چارچوب نظري اين مطالعه از برآيند رابطه علي ميان 

مفاهيمي نظير مشاركت سياسي، ميزان گسترش حوزه عمومي و 

ر اين د.  ميزان و كيفيت استفاده از اينترنت بدست مي آيد

در هم مفهوم مشاركت سياسي را مي توان نظري،  بچارچو

الزم به   .هابرماس يافتهم در ادبيات نظري ادبيات راش و 

متفاوت است چرا در اين خصوص برداشت آنها  اشاره است كه

كه راش عالقه اي به حوزه عمومي آنطور كه مورد نظر 

رابطه ميان مشاركت  در عين حال،.  هابرماس است، ندارد

به شكل يك دستگاه كاربري اينترنت و حوزه عمومي سياسي، 

در ادبيات راش موجود است و نه در نه نظري تمام و كمال 

از اين جهت هنر اين بخش از مقاله .  ادبيات هابرماس

تركيب كردن سه مفهوم باال به نحوي است كه راش و هابرماس 

پارادايم مورد نظر .  را در يك سنت پارادايمي قرار دهد

سترش حوزه عمومي است اما مفهوم مشاركت سياسي را از گما 

كار شايسته مايكل راش وام مي گيريم تا اين سنتز ايجاد 

بر اساس اين مدل تركيبي ابتدا به مفهوم مشاركت   . شود

به عنو.ان مفهوم اول از مدل سه گانه مفهومي سياسي راش 

 .مي پردازيم

به مفهوم دخالت راش اگر مشارکت را مايكل بر اساس رويکرد 

ها در سرنوشت خويش و شرکت آنها در مردم، افراد و گروه
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شکل دهي و صورتبندي حيات اجتماعي و سياسي خود بدانيم، 

به اين نکته مي رسيم که نقش مردم تنها در قالب انتخابات 

ترين سطح مشارکت سياسي است عينيت پيدا و حق رأي که پائين

سطوح مشارکت رت ديگر، ساير به عبا.  (1377نمي کند )راش، 

نيز که مايکل راش در مدل خود توضيح مي دهد، آنطور سياسي 

بر اساس اين .  در يک حکومت مردمي اساسي و کليدي مي باشد

هرچه مشروعيت سياسي و مشارکت مردمي کم رنگ تر مدل نظري 

توجه و  سياسي هم بيشتر نيازمند باشد، ثبات يک نظام 

 دخالتايکل راش، مشارکت سياسي را م.  خواهد بودترميم 

امتناع  فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي از 

تا داشتن مقام رسمي سياسي/ اداري، براي مشاركت گرفته 

البته ميزان امتناع و .  (123: 1377تعريف مي کند )راش، 

مشارکت بستگي به ظرفيتهاي ساختاري هر جامعه  رغبت به

و سطح مشارکت مي توان، شدت مشارکت  دارد و با مطالعه نوع

 .  سياسي را اندازه گيري کرد

-جلوه ،از مشارکت سياسي يين تعريفبر اساس چن ،بنابراين

و  حضور فعال -هاي گوناگون مشارکت سياسي عبارتند از: الف

 -بنيمه فعال افراد در تشکلهاي سياسي/ شبه سياسي، حتي 

ت در تصميم گيري شرک -جشرکت در بحث و گفتگوهاي سياسي، 

آگاهي  -سکمک هاي مالي به حزب مورد عالقه،  -دهاي سياسي، 

داشتن مقام رسمي سياسي/ اداري و  -عاز مسائل سياسي، 

 پيوستن.  از اين قبيلرفتارهاي سياسي  كليه فعاليتها و

سياسي نيازمند مهيا  هايمشارکتافراد در اين رشته از 

اينترنت با ويژگي  بودن زمينه و بستر مناسب آن است که

هاي منحصر به فرد خود اين بستر را فراهم کرده و مشارکت 

بنا بر اين  . سياسي افراد را در ديگر سطوح تسهيل مي کند

مفهوم دوم عبارت است از كاربري اينترنت و نقش آن در 

 فعاليتهاي نوين در حوزه عمومي هابرماس.
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انه هاي م كه نقشي که رسيدر همين راستا بايد اشاره كن

توده اي نظير راديو، تلويزيون در تأثيرگذاري و نفوذ در 

افکار عمومي و جهت دادن به آن بر اساس منافع اقليتي از 

شده تا اين آن ايفا كرده و مي کنند، موجب سياسي نخبگان 

رسانه ها از کارکردهايي که در گذشته به عنوان رکن چهارم 

در چنين شرايطي، .  آنها بود، دور شونددموکراسي بر عهده 

رفتن از دموکراسي نمايندگِي امروز و  ترتقاضا براي فرا

دستيابي به افق هاي جديد از مشارکِت سياسي، افزايش 

تسلط منافع .  (1381)ميناوند چال،  چشمگيري يافته است

نخبگان سياسي و اقتصادي بر رسانه ها، اميد به احياي نقش 

راسي را تضعيف کرده و از دست رفته آنها در فرآيند دموک

در چنين شرايطي ظهور اينترنت با خصوصيات منحصر به فردي 

؛ 4200 ،2و وير 1استنلي)يگفتمان ياز فضا يبرخوردار چون

عبداللهيان، ) سانسور گريزي، (2008، 4و ويسرز 3كوينتلير

 تعاملي بودن ،(1383)عاملي،  ارتباطات همزماني، (1384

،  (1384)دهقان،  تمرکزو عدم ، فراگيري(1383)مهدي زاده، 

دسترسي آزاد و برابر به اطالعات عمومي براي همگان موجب 

انتقادي را در فضاي  -شده و انجام گفتگو هاي عقالني 

 اگيري افکار عمومي و نهايتمجازي تسهيل کرده و به شکل

از آنجا که مشارکت برابر  .  کنش سياسي جمعي کمک مي کند

سي و آزادِي بيان همه افراد جامعه، در همه عرصه هاي سيا

توجه به آنچه  شرط الزم وجود دموکراسي است، اينترنت با 

مي تواند زمينه ساز و بستر ساز  ،ل خواهد آمديکه در ذ

 .  دموکراسي باشد

 مدني مشارکت اينترنت وارتباطات انساني، مفهوم سوم به 

 مربوط مي شود كه در يك سنتز قرار مي گيرند تا مفهوم

                                                 
1 .Stanley 
2 .Weare 
3 .Ellen Quintelier 
4. Sara Vissers 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81388597433&coll=GUIDE&dl=GUIDE&trk=0&CFID=100652499&CFTOKEN=75808271
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بحث ما در اينجا از   حوزه عمومي هابرماس را تداعي كنند.

اينترنت فضايي را به وجود آورده است که اينقرار است كه 

افراد از اقصي نقاط جهان مي توانند گرد هم آمده و 

.  گروههاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي مجازي تشکيل دهند

با : ”مي گويدچنين (، با تاکيد بر اين مسئله 2005دالگرن)

ظهور  شبکه اينترنت، تعامالت مدني به فضاي مجازي راه 

پيدا کرد و ويژگي پراکندي حوزه عمومي تشديد شد؛ صورتهاي 

ارتباطي که پيشتر به صورت ارتباطات يک به چند بود، به 

در  . (149: 2005 )دالگرن، ؛صورت تعامل يک به يک، تبديل شد

 -اي ارتباطيهفناوريهمين زمينه بايد اشاره كرد كه 

آگاهي  اطالعاتي و به ويژه اينترنت از يك سو، اطالعات و

از سوي  و داده اندسياسي و اجتماعي افراد را افزايش 

ها را در مسائل سياسي و مدني درگير ديگر، افراد و گروه

در چند فرض عمده را (، 2001) 1نوريس پيپا.  ندساخته ا

به شرح مدني،  رکتمشاها بر اين فناوري ارتباط با اثراِت

 مطرح مي كند:زير 

 سازي، سازماندهي، بسيج واست به آگاه"اينترنت ممكن -1

ها به حاشيه رانده شده، مدني افراد و گروه مشارکت

از نقل به ) هاي سياسي منجر گردد"اقليت و جوانترها

اينترنت با تأمين  ،وي اعتقاد به.  (81: 1383سردارآبادي، 

-گروه ز قبيل كسب اطالعات راجع به احزاب وهاي سياسي افرصت

هاي هاي اينترنتي، اتاقسياسي، دسترسي به كنفرانسي ها

گفتگو، ارتباط دوسويه با مقامات حكومتي و فعاالن سياسي و 

 درگير سازي مدني تأثيرگذار باشد تواند در بسيج وغيره مي

 . (82 )همان،

كراتيك از ومهاي دند در اشاعه ارزشاتو"اينترنت، مي -2

غيره  قبيل مشاركت، آزادي بيان، تساهل، عدالت و

تواند بستر و ها، ميگسترش اين ارزش.  تأثيرگذار باشد

                                                 
1 .Norris 
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-هاي حمايتي بينهاي اجتماعي و شبكهمحيط همدالنه براي جنبش

سياسي را در سطح جهاني  المللي ايجاد كرده و مشاركتِ 

اينترنت در  دهد كه كاربران شواهد نشان مي.  گسترش دهد

متحده و اروپا، گرايش بيشتري به ارزش هاي فرامادي  اياالت

 . و دموكراتيك داشته اند" )همان(

معتقد است در عصر  رينگولدنكته مورد سنتز در اينجاست كه 

اي عمومي تجديد حيات ريشههاي اطالعاتي، حوزه يفناوري

عامل و ت در اين حوزه عالوه بر تبادل اطالعات،.  استداشته

.  گفتگوي شهروندان در اجتماعات مجازي ممكن گرديده است

نگر يك اهاي عمومي الكترونيكي، نمايوي، شبكه به اعتقاد

 .  (27: 2000، 1)ملينا از دموكراسي الكترونيكي است شكل جديد

 ( معتقد است: 1999:206كلمن )

تواند يك تريبون عمومي بي طرف براي تبادل نظر "اينترنت، مي

، نظريبه لحاظ  موكراتيك و مستقل از كنترل دولت باشد ود

آل مورد تواند با شرايط گفتگوي مطلوب و ايدهاين تريبون مي

مي  براي مثال.  در حوزه ي عمومي سازگار باشد هابرماسنظر 

" دمكراسي آنالين شهروندان 2يو کي سي او ديتوان به سايت 

دهد كه افراد تحقيقات نشان مي .  بريتانيا" اشاره كرد

هاي  هم عقيده، تشكيل يك ترجيح مي دهند با افراد و گروه

 گروه بدهند، با اين هدف كه به همگني بيشتر در عقايد و

 . برسند هاديدگاه

براي برقراري ارتباط بين فعاالن  بسنام قابليتاينترنت از 

هاي آنها و افشاي و اشاعه ديدگاه مخالفهاي سياسي، گروه

هاي اينترنتي، آوري شكايتحكومتي جمع انه، فساداسناد محرم

و اشاعه اطالعات سياسي در سطح  رفتارهاي سياسيسازماندهي 

توان به استفاده براي مثال مي.  جهاني برخوردار است

فعاالن سياسي چيني از اينترنت عليه اقدام دولت خود در 

هاي استفاده چريك من وآنخواهان در ميدان تيانسركوب آزادي

 چياپاس از اينترنت عليه حكومت مكزيك اشاره كرد"شهر 

  . (99-100:  2001 ،3)جانسون

                                                 
1. Melina 
2  U.K.C.O.D 
3  Janson 
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توان را ميدر زندگي سياسي سودمندي اينترنت بنا بر اين، 

از انگيزش اوليه و  ؛در هر سطحي از تصميم گيري سياسي

تا مرحله گرفته ارائه اطالعات در جريان گفتگوي سياسي 

در وهله نخست، دستيابي .  شاهده کردم ،تصميم گيري نهايي

به برنامه ها، اسناد طرح هاي سياسي، گزارش ها، سوابق 

موضوعات و ديگر اسناد و مدارک به کمک اينترنت و ساير 

مراحل  دراينترنت  شود. ابزارهاي نوين ارتباطي تسهيل مي 

شهروندان و در اختيار هاي متنوع و گوناگوني بعدي، فرصت

اعي براي برقراري ارتباط با هم و با اجتم هايگروه

جاي سياستمداران قرار مي دهد تا با بهره گيري از آنها به

.  هاي سنتي مشارکت، از روش هاي مجازي استفاده کنندروش

هاي مستقيم مشارکت دموکراتيک از طريق شيوهدر عين حال، 

عالوه بر اين، .  شوندنيز مي وارد فرآيند تصميم سازي 

مردم و نهادهاي سياسي و اجتماعي از طريق تماس بين 

اينترنت موجب کاهش هزينه و حذف تأثيرات محدودکننده مکان 

 . و زمان مي شود

-مي توان گفت اينترنت با ويژگيباال اساس مالحظات نظري  بر

هاي ذاتي خود، ظرفيت تبديل شدن به حوزه ي عمومي را 

مشارکت داشته و مي تواند بهتر از رسانه هاي ديگر به 

كاربري اينترنتي، همانطور كه بحث كرديم .  سياسي کمک کند

يك رابطه  مشاركت سياسي و گسترش حوزه عمومي به لحاظ نظري

براي اينكه حوزه به عبارت ديگر، علي با يكديگر دارند. 

عمومي شكل بگيرد بايد مشاركت فعال امكان پذير باشد اما 

دلهاي رسانه اي مشاركت فعال در جهان جديد نه براساس م

سنتي بلكه بر اساس مدل جديد كه ميتني بر اينترنت است 

آنچه در ، نظريتحقق مي پذيرد.  بر اساس اين مدل سنتز 

اينجا بايد مورد مشاهده و آزمون قرار گيرد همين قابليت 

نكته مهم اين است كه به دليل گستردگي مفهوم حوزه .  است

فنظر كرده ايم و تنها عمومي ما از سنجش كليه عناصر آن صر
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بر اساس شاخص مشاركت سياسي در اينترنت به سنجش قابليت 

حوزه عمومي پرداخته ايم.  به  نبراي تبديل شد نتاينتر

فرضيه هاي زير را تدوين كرده و  ،براي آزمون اين قابليت

 . آزمون مي كنيم

ه هاي مربوط به رابطه ميان كاربري اينترنت و تاثير يفرض 

 : ركت سياسيآن بر مشا

زان يابد ميش ينترنت افزايزا ن استفاده از ايهرچه م-1

 ؛ابدي يش ميز افزايان نيدانشجو ياسيمشارکت س

زان مشارکت يش مينترنت بر افزايت استفاده از ايفيک-2

 ر مثبت دارد؛يان تآثيدانشجو ياسيس

با افزايش ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت ميزان -3

شجويان نيز افزايش مي يابد.  جلوه هاي مشارکت سياسي دان

 :عوامل زير خواهد بود سنجش اين فرضيه بر اساس

منطقه اي و محلي چه به  شرکت در انتخابات ملي / -الف

 صورت رأي دادن و چه به صورت تحريم انتخابات؛

 ارتقاي شعور و آگاهي سياسي دانشجويان؛ -ب

ي جهت ايجاد وبالگها و رسانه هاي سياسي دانشجوي -ج

 انعکاس موضع حود به مسئوالن دولتي و افراد جامعه؛

 شرکت در بحث هاي سياسي؛ -د

 ها و تحصن ها؛  وشرکت در اعتراض -س

 . عضويت در تشکل هاي سياسي يا هواداري -ع

 

شناسي و شرح نکات ويژه روش پژوهش در مطالعه اينترنت  روش

 و مشارکت سياسي

و پيمايش استفاده شد و براي آزمون فرضيه ها از روش كمي 

براي جمع آوري داده ها همانطور كه به آن اشاره شد از 

پرسشنامه اي استفاده شد كه متغيرها متعددي را مورد 

 28پرسش و  13آزمون قرار مي داد.  در اين پرسشنامه، از 

متغّير  استفاده شده بود تا بتوان ميزان استفاده از 

ميزان مشارکت سياسي را اينترنت در ايران و تأثير آن بر 

تبيين کرد.  اما در اينجا تنها به ذكر آن دسته از 

متغيرهايي مي پردازيم كه مستقيما به فرضيه هاي باال 

مربوطند.  پرسشها، با توجه به ادبيات و چارچوب نظري، 
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پرسش تحقيق و فرضيه هاي آن و به منظور عملياتي كردن 

 ا طراحي شده اند.  گيري آنهمتغّيرها و تسهيل در اندازه

در بحث زير نيز روش عملياتي كردن و سنجش رابطه بين 

متغير ها و اندازه گيري مشاركت سياسي و استفاده از 

 اينترنت توضيح داده خواهد شد.

 

 ريف نظري و عملياتي متغير هااتع

 

 مشارکت سياسي -1

ان يدانشجو ياسيزان مشارکت سين مقاله مير وابسته ايمتغ

اين مطالعه براي سنجش ميزان مشارکت سياسي از در .  است

-الگوي سلسله مراتب مشارکت سياسي مايکل راش استفاده شده

مايکل راش سلسله مراتب مشارکت سياسي را به شکل .  است

  کند:زير ترسيم مي

 

يسلسله مراتب مشارکت سياس - 1شکل   

 داشتن مقام سياسي يا اداي

 جستجوي مقام سياسي يا ا داي

يت فعال در يک سازمان سياسيعضو  

      عضويت فعال در يک سازمان شبه سياسي

 مشارکت در اجتماعات عمومي، تظاهرات وغيره

 عضويت انفعالي دريک سازمان سياسي

 عضويت انفعالي دريک سازمان شبه سياسي

 مشارکت در بحثهاي سياسي غير رسمي

                                                                                                                                                              جستجوي اطالعات سياسي

                                                                                                                                                               اندکي عالقه به سياست

                                                                                                                                                   رأي دادن

عدم درگيري  در سياست

منبع:  126: 1377راش، 

 

 اکه مفهوم سلسله مراتب مشارکت سياسي لزوم قد استمعتراش 

متضمن فعاليت در يک سطح به عنوان پيش شرط فعاليت در سطح 

ديگر نيست، همچنين نيازي نيست که در آن اعتراض به منزله 

 دشوسلسله مراتبي متمايز  صورت  شکل خاصي از فعاليت به

اع انو او هدف سلسله مراتب را توصيف.  (126-125)راش، 
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گوناگون مشارکت سياسي در ارتباط با اين گزاره مي داند 

که هر چه سطح فعاليت باالتر باشد، ميزان مشارکت سياسي که 

بر حسِب تعداد افراد در گير در يک فعاليت معين سنجيده مي 

همچنين اضافه مي کند که  .  )همان( شود، پايين تر است

ز يک نظام اهميت سطوح مختلف مشارکت سياسي ممکن است ا

سياسي ديگر فرق کند و سطوح معين ممکن است سياسي به نظام

در يک نظام اهميت بيشتري داشته باشد و در نظام ديگر 

 .  )همان( چندان اهميت نداشته باشد

کند: تغيير مي تاثير عوامل زيربه نظر راش، مشارکت 

هاي شخصي، محيط هاي سياسي، موقعيِت اجتماعي، ويژگيانگيزه

سي، مهارتها، منابع، تعهد و اثر بخشي سياسي )اين سيا

.  ها تأثير گذاشت( احساس که مي توان در سياستها و خط مشي

به مطالعه عوامِل مؤثر بر مشارکت سياسي  مقالهاما اين 

 براي آنكه هاي اينترنتبه مطالعه قابليت بلكه نمي پردازد

.  بر ايراني كمك كند، خواهد پرداختحوزه عمومي گسترش به 

بايد ، يحوزه عمومدر مو.رد هابرماس اساس رويكرد نظري 

تا  دنبه افزايِش مشارکِت سياسي کمک کنفضاهايي باشند كه 

ما در اينجا اين رويكرد هابرماس  .  حوزه عمومي محقق شود

را به كاربردهاي اينترنت تعميم داده ايم و مي خواهيم 

همانند ببينيم كه اينترنت اين قابليت را دارد تا 

فضاهايي همچون رسانه هاي سنتي و محلهاي گردهم آيي به 

 مشاركت سياسي و تامين حوزه عمومي كمك كند يا خير. 

با استفاده از مدل مخروطي ز ينميزان مشارکت سياسي را 

براي سنجش سطح مشاركت  (1)شكل سلسله مراتب مايکل راش 

ه مراتب باالي اين سلسلسطوح در .  ه ايمسياسي عملياتي كرد

د که انواع گوناگون مقامات رسمي را در افرادي قرار دارن

مي توان به جمله آناز .  دارندبر عهده نظام سياسي 

گوناگون قدرت صاحبان مقامات سياسي و اداري در سطوح 

مطالعه ي صاحبان مقامات رسمي بايد شامل .  اشاره كرد
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ي براو بوده کساني نيز باشد که خواهان مقامات مربوط 

 سطوح پاييندر .  (126)همان،  بدست آوردن آن تالش مي كنند

كسب يا در پي و مقام رسمي دارند افرادي كه يا  و پس از

هستند، کساني قرار دارند که عضو فعال انواع  آن

افراد يا در  اين.  سازمانهاي سياسي يا شبه سياسي هستند

ي گروههاي فشار )ذيا عضو و فعالند انواع احزاب سياسي 

اينگونه سازمانهاي سياسي معموال  .  شوندميمحسوب نفع( 

را براي كنشهاي سياسي مديريت  افرادسازمانهايي هستندکه 

مي كنند.  افراد نيز به نوبه خود از اين سازمانها 

توانند در انواع معيني از استفاده مي كنند تا ب

ها، مشاغل، فعاليتهاي سياسي، شامل دفاع از انديشه

از  ا، افراد يا گروههايي معين، يا ارتقاي هريکموقعيته

هم ، 1در شكل  1اصطالح "سازمان سياسي".  اينها مشارکت کنند

شامل احزاب سياسي و هم شامل آن گروههايي مي شود که "علِت 

" 2سياسي است و اصطالح "سازمان شبه سياسي اوجودي شان" اساس

که د شوشامل آن گروههاي فشار و سازمانهاي ديگري مي 

کارکردشان تنها به طور جزئي يا به طور متناوب سياسي است 

مشارکت در احزاب يا گروههاي فشار ممکن .  (127)همان ، 

است شکل فعال يا انفعالي به خود بگيرد و از گرفتن مقام 

رسمي در چنين سازماني تا دادن کمک مالي از طريق پرداخت 

چ گونه تمايز هي.  برگيرد حق اشتراک يا حق عضويت را در

نمي شود دقيقي ميان عضويت فعال و انفعالي در نظر گرفته 

شرايط از يکي به ديگري انتقال  و فرد مي تواند با تغيير

با وجود اين تعهدي اساسي نسبت به .  (128)همان،. يابد

سازمان از طريق عضويت همچنان ادامه دارد که ممکن است با 

ردن در رفتار سياسي تقويت مذاکرات سازمان و تأثير گذا

                                                 
1  Political organization 
2  Quasi- political organization 
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هم براي فرد، تا اندازه اي اهميت  فرد، هم براي سازمان و

 .  اساسي داشته باشد

به داليل گوناگوني افراد ممکن است به هيچ سازمان سياسي 

يا شبه سياسي تعلق نداشته باشند، اما ممکن است به 

مشارکت در شکلي از اجتماعات عمومي يا تظاهرات خياباني 

اين شکل مشارکت ممکن است خود به خودي .  ترغيب شوند

باشد، اما اغلب توسط احزاب سياسي يا گروههاي فشار به 

با   .عنوان بخشي از فعاليت سياسي آنها سازمان مي يابد

شکل راش بر اساس دسته بندي اين نوع فعاليت  ،اين همه

عضويت انفعالي در يک در مقايسه با فعاالنه تري از مشارکت 

افراد  گرچه، در نظر گرفته مي شود  وه فشارحزب يا گر

)همان،  ممكن است در اينگونه مشاركتها دخالت كنندکمتري 

129)  . 

غير مشاركت در بحثهاي يکي ديگر از شکلهاي مشارکت سياسي، 

رسمي در خانواده ها، در محل کار و يا در ميان دوستان 

راد در ميان افچه چنين بحثهايي رخداد بديهي است، .  است

احتمال دخالت .  کندميتفاوت در رابطه با رويدادها چه و 

يا در مواقع و مبارزاِت انتخاباتي در مباحث در طول 

نگرشهاي از سوي ديگر، .  استسياسي بيشتر  هايبحران

يا و تواند مانع بحث شود ، همکاران يا دوستان ميخانوادگي

  . آن را تشويق کند

ي ن است با هيچ کس دربارهبا اين حال بعضي از مردم ممک

سياست بحث نکنند، اما به مسائل سياسي عالقه داشته باشند 

.  و آن عالقه را از طريق رسانه هاي همگاني حفظ کنند

همواره از آنچه روي مي دهد آگاهند و  اينگونه افراد

تمايل با اينحال ند، خود را دار ي رويدادها عقايددرباره

در حد مشاركت همين حد و شايد ر دمشارکت خود را  دارند تا

 . رأي دادن محدود کننددر 
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مي توان کمترين شکِل فعاِل مشارکت سياسي در  رأي دادن را

نظر گرفت، چو ن نيازمند کمترين تعهد است و به محض اينکه 

به پايان مشاركت رأي به صندوق انداخته شد ممکن است 

اپذيري با عالوه بر اين رأي دادن به طور اجتناب ن . برسد

 . (129انتخابات محدود مي شود )همان: و تكرار فراواني 

، فرد ش رو استيکه در پ يبه تعداد انتخاباتگر يبعبارت د

 يدهد؛ اما مشارکت در بحث ها يتواند شرکت کند و را يم

 ياسياز مشارکت س يراش شکل يکه طبق الگو ياسيس ير رسميغ

 ين بخواهد مفرد ندارد و هر زما يبرا يتياست، محدود

شكل ديگري از مشاركت نيز   .ن بحثها شرکت کنديتواند در ا

به افرادي مربوط مي شود كه اصال مشاركتي ندارند.  راش 

اين  حتي اگردر مطالعه مشارکت سياسي معتقد است كه 

 که اصالافرادي نيز توجه شود مشارکت محدود باشد، بايد به 

در اينجا اما .  ان(در فرآيند سياسي مشارکت نمي کنند )هم

هاي نمونهبه مطالعه خود  در مشاهدات امشايان ذكر است كه 

 .  حداقل يک بار در انتخابات شرکت کرده بودند پرداختيم كه

مشارکت  شينترنت و افزايان استفاده از اين رابطه مييتب

اما .  قرار گرفت بحثاله مورد قن ميا يدر مدل نظر ياسيس

اي با م از پرسشنامه ين مفاهيا يتجرب يرياندازه گ يبرا

كه همان مفاهيم نظري را به  استفاده شدويژگيهاي زير 

ميزان ، پرسشنامهدر اين  . تبديل كردمتغيرهاي قابل سنجش 

الگوي مشارکت سياسي مايکل راش و  بر اساسمشارکت سياسي 

 .  مي دهد مورد سنجش قرار زيرگويه  18با استفاده از 

هاگو يه شماره  
ياربس  

 کم
     

 بسيار

 زياد

1 
خود را مقيد به شرکت در تمامي 

 انتخابات مي دانم 
1 2 3 4 5 6 7 

2 

از طريق اينترنت از زمان انتخابات، 

-هاي آنها آگاه شدهنامزد ها و برنا مه
 ام 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
از طريق اينترنت از وجود تحصن ها و 

 اعتراضات با خبر شده ام
1 2 3 4 5 6 7 

4 
مقاالت سياسي روز که به صورت آنالين در 

 اينترنت موجود است، را مي خوانم
1 2 3 4 5 6 7 
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 7 6 5 4 3 2 1 وبالگ من داراي محتو اي سياسي نيز هست 5

6 
انتقاد از عملکرد سياستمداران بايستي 

 وجود داشته باشد
1 2 3 4 5 6 7 

7 
نظر خود را براي عضو شوراي محلي يا 

امان ارسال كردهنماينده پارلم  
1 2 3 4 5 6 7 

8 
با دوستانم درباره ي مسائل سياسي از 

امطريق اينترنت بحث كرده  
1 2 3 4 5 6 7 

9 

-هاي گپ در تاالرهاي گفتگو يا در اتاق
و مسائل سياسي  درباره ي اينترنتي

امکردهبحث جامعه عمومي   

1 2 3 4 5 6 7 

10 

براي  ام از طريق اينترنتکردهتالش

نشريات و روزنامه ها مقاالتي با محتواي 

  بفرستم  سياسي

1 2 3 4 5 6 7 

امشركت كردهدر تحصن ها واعتراضات  11  1 2 3 4 5 6 7 

12 
عضو منفعل تشكل هاي سياسي)بسيج/ انجمن 

 اسالمي(/ شبه سياسي هستم
1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 در تحصن ها واعتراضات سخنراني كرده ام 13

14 
با ايجاد وبالگ به هواداري از يك فرد 

اميانهاد سياسي پرداخته  
1 2 3 4 5 6 7 

15 

عضوفعال تشكل هاي سياسي)بسيج/ انجمن 

اسالمي/دفتر تحکيم وحدت(/ شبه سياسي 

 هستم

1 2 3 4 5 6 7 

16 
ام به تشكل هاي سياسي/ شبه تالش کرده

 سياسي كمكهاي مالي بکنم
1 2 3 4 5 6 7 

17 
ام كه مقام سياسي / اداري را تالش کرده

 كسب كنم
1 2 3 4 5 6 7 

18 
در گذشته مقام اداري / سياسي هم در 

ام كسب نموده امزندگي سياسي  
1 2 3 4 5 6 7 

 

جمعيت نمونه بر اساس متغيّر ابتدا ويژگيهاي  ،در تحليلها

در اين .  توصيف شده استميزان مشارکت سياسي  يعنيوابسته 

، جمعيت مورد مطالعه بر اين اساس که تا چه اندازه راستا

وارد فراگردهاي سياسي مي شود و در چه سطوحي اقدام به 

گانه   18بر اساس تحليل گويه هاي كند ميفعاليت هاي سياسي 

   :تقسيم شدندزير به سه دسته 

ي هايگويهارائه پاسخ مثبت تنها به مجموع  چنانچه -الف

ميزان آگاهي از  -2ت در انتخابات، رکاشمميزان  -1 نظير 

ها و ميزان آگاهي از وجود تحصن -3زمان انتحابات، 

صورت بگيرد ميزان خواندن مقاالت سياسي روز،  -4اعتراضات، 

 .  ه شده استدنمشاركت سياسي پائين سنجدر اينصورت سطح 

نظير ي يگويه هاپاسخ مثبت تنها به مجموع اگر همچنين،  -ب

ميزان انتقاد از  -2با محتواي سياسي، ي وبالگداشتن  -1



 

17 

 

ارسال نظر خود براي عضو شوراي  -3عملکرد سياستمداران، 

بحث درباره مسايل سياسي از  -4، مجلس محلي يا نماينده

 ارسال مقاالت سياسي براي نشريات و -5طريق اينتزنت، 

عضو منفعل  -7ها و اعتراضات و شرکت در تحصن -6ها، روزنامه

عرضه ؛ گپ اينترنتي سياسي -8، سياسي/ شبه سياسي تشکل هاي

ه شده ديسنجمشاركت سياسي متوسط شده باشد در اينصورت سطح 

 سرانجام، و .  است

سخنراني  -1نظير  يگويه هايپاسخ مثبت به مجموع چنانچه  -ج

هواداري از يک فرد يا نهاد  -2ها و اعتراضات، در تحصن

کمک  -4سي/ شبه سياسي،هاي سياعضو فعال تشکل -3سياسي، 

تالش در جهت به دست  -5هاي سياسي/ شبه سياسي، مالي به تشکل

، داشتن مقام سياسي/ اداري -6آوردن مقام سياسي/ اداري و 

ه ديمشاركت سياسي باال سنجرخ داده باشد در آنصورت سطح 

 7 پاسخ ها در طيفهمانطور كه نمايش داده شده، .  شده است

تا بسيار زياد با  1بسيار کم با شماره اي ليکرت از در جه

 7هر چه نمره اين طيف به عدد .  پراکنده شده اند 7شماره 

نزديکتر باشد، نشان دهنده باال بودن ميزان مشارکت سياسي 

 . مي باشد هر يك از سطوح ذكر شده،در 

  

 ميزان استفاده از اينترنت  -1

و اعت بر حسب س ودر طول هفته  نترنتيزان استفاده از ايم

رد به صورت باز مطرح، مو پرسشي به همين مضمون وق ياز طر

با استفاده از در پرسشي ديگر و  همچنين.  سنجش قرار گرفت

نحوه و ميزان استفاده از اينترنت در طول روز  ،زير گويه 4

 :ش قرار گرفتسنجورد م

چه ميزان براي کسب خبرهاي سياسي، از سايت هاي اينترنتي  تا -1

 کنيد؟استفاده مي 

 تا چه ميزان از پست الکترونيک استفاده مي کنيد؟ -2
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 تا چه ميزان وقت خود را صرف گردش در سايتهاي خبري مي کنيد؟ -3

تا چه ميزان از اطالعات علمي و تخصصي موجود در اينترنت استفاده  -4

 مي كنيد؟

پرسش عالوه بر اين که نوع اين نکته قابل توجه آن است که 

متوسط استفاده د، يرنت را مي سنجو ميزان استفاده از اينت

از اينترنت در طول هفته را نيز مي سنجيد.  شيوه سنجش به 

ي چهارگانه هامجموع ساعتهاي گويهاين صورت است كه چنانچه 

برابر يا نزديک به رقمي  اضرب شود، تقريب 7در عدد باال 

که متوسط ارقام پرسش ميزان استفاده از اينترنت مي شود  

اين دو .  اينترنت در طول هفته را مي سنجد استفاده از

 .  دندر واقع به نوعي پرسش کنترلي محسوب مي شوپرسش 

 

  کيفيت استفاده از اينترنت  -3

منظور از کيفيت استفاده از اينترنت، ميزان زماني است که 

شخص جهِت جستجو، خواندن خبرهاي سياسي، درج خبر ها ي 

د مسائل سياسي در تاالرهاي سياسي در وبالگ و يا بحث در مور

نترنت يت استفاده از ايفيک . گفتگوي اينترنتي صرف مي کند

ر مورد اندازه يز يه هايگو وکرت يف ليط از طريق كاربرد

 قرار گرفته است: يريگ

هر بار كه وارد اينترنت مي شوم خبرهاي سياسي را نيز جستجو مي  -1

 كنم

خواندن خبر هاي بيشتر زماني كه در شبكه اينترنت هستم صرف  -2

 مي كنمسياسي

در تاالر هاي گفتگوي اينترنتي كه شركت مي كنم از مسائل سياسي  -3

 نيز بحث مي كنم

 وبالك من داراي محتواي سياسي نيز هست -4

 بيشترين استفاده من از اينترنت كسب خبرهاي سياسي است -5

احساس مي کنم از زماني که از اينترنت استفاده مي کنم با  -6

 املهاي سياسي وجريانهاي سياسي بيشتر آشنا شدهبسياري از تشک

تا  1مخالف با شماره  نقطه اي از کامال 7پاسخ ها در طيفي 

پراکنده شده اند، که هر چه نمره ي  7موافق با شماره  کامال
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نزديکتر باشد، نشان دهنده ي باال بودن  7اين طيف به عدد 

  . ميزان کيفيت استفاده از اينترنت است

ميدان تحقيق، ويژگيهاي  واحدهاي تحليل و ن شدن براي روش

 در اينجا به بحث نمونه گيري مي پردازيم. 

 

 يريو روش نمونه گ واحد تحليل

دانشجويان غير پزشکي ورودي جامعه آماري اين پژوهش شامل 

است كه در زمان  کارشناسي ارشد 1384اسي و ورودي کارشن 1383

 حجمبوده اند.  ل يحصل به توشغمدانشگاه تهران در  تحقيق

دليل .  دانشجو مي شده استنفر  6485اين جامعه آماري شامل 

-ورودي نيز به اين امر مربوط مي انتخاب دانشجويان اين دو

كارشناسي مدت چهار  1383دانشجويان ورودي  اشد که تقريب

سال است  7مدت  1384سال و دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي 

ي داشته و از آن استفاده نموده اند که به اينترنت دسترس

و بنابراين تأثيرات اينترنت را بر روي اين دو ورودي از 

.  مي توان مطالعه کرد نظر ميزان مشارکت سياسي بهتر

همچنين بر اساس چارچوب نظري مقاله فعاالن حوزه مشاركت 

سياسي و حوزه عمومي بيشتر شامل دانشجويان است كه از 

به اين نتيجه رسيديم كه ميدان تحقيق تركيب اين دو دليل 

 را از ميان دانشجويان و اين دو ورودي انتخاب كنيم. 

از نتايج پيش آزموني که  انبراي تعيين حجم نمونه، محقق

پرسشنامه در ميان افراد جامعه آماري انجام  50از توزيع 

که در  يبا توجه به ناهمگن.  ندداده بود، استفاده کرد

بر اساس  يود داشت از کل جامعه آمارو ج يجامعه آمار

آزمون در فرمول تعديل شده كوكران با كاربرد نتايج پيش

به شرح زير  مالحظات دکتر عبداللهيان و دکتر شيراني

  . برآورد حجم نمونه شده است

 

 : 1فرمول شماره 



 

20 

 

2

2
22

2

2
2

1

N

N

y

s
t

N
E

y

s
t

n




 

)فرمول تعديل شده كوكران همراه با مالحظات دكتر 

 و دكتر عبداللهيان( شيراني 

730
0026/

9/1

0001/0025/

4489/

2211/
84/3






n 

بنابراين حجم نمونه در ميان دانشجويان غير پزشکي 

دانشگاه  1384و کارشناسي ارشد ورودي  1383کارشناسي ورودي 

تهران با در نظر گرفتن ترکيبي از متغّيرهاي جنس و سطح 

 . نفر محاسبه شد 730تحصيالت 

 

 ها به تفکيِک طبقاتنمونهتعيين حجم نمونه طبقات و گزينش 

ها( جامعه آماري تخصيص نمونه کل بر حسِب طبقات )دانشکده

( 2بر اساس فرمول توزيع متناسب با حجم نيمن )فرمول شماره 

 بر اساس دو طبقه:

 هاي دانشگاه تهران ومبتني بر دانشكده-1

 مبتني بر متغّير جنس-2

 . آيد، صورت گرفتبه شرحي که در ادامه مي

تعيين نمونه مناسب )نمونه نماينده واقعي جامعه(  جهت

بهترين روش نمونه گيري در طرح حاضر، روش نمونه گيري 

طبقات اين مطالعه دانشکده ها .  نسبي مي باشد –طبقه اي 

از توزيع متناسب با حجم نيمن جهت  نويسندگانهستند و 

در اين روش ابتدا  . ندتعيين نمونه مناسب استفاده کرد

کنيم که تعداد يع ميداد کل نمونه را برحسب طبقات توزتع

نمونه در هر طبقه مشخص شود و سپس به تفکيک جنس پاسخگو، 

نسبت زنان و مردان در داخل هر دانشکده مد نظر قرار مي 

  . گيرد

 : 2فرمول شماره 
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iفرمول متناسب با حجم نيمن:     

i

i

i n
N

N
n  1

1 

  

1i
n تعداد نمونه در هر دانشکده )طبقه( كه بايد با اين =

 . فرمول تعيين شود

1Niحجم جامعه آماري طبقه مورد نظر = 

 inتعداد کل نمونه بدست آمده = 

iNجمعيت جامعه آماري کل طبقات = 

اگر بخواهيم تعداد نمونه مناسب را در دانشکده براي مثال 

، طبق فرمول باال  علوم اجتماعي دانشگاه تهران انتخاب کنيم

 به شرح زير عمل مي کنيم:

1i
N =297 

in730 

iN=6485 

34
6485

730297

1



in   

شنامه اي که بايد در بين طبقات پرس 730به عبارت ديگر، از 

دانشجويان دختر پرسشنامه آن بايد بين  34يم، مي كردتوزيع 

مي نمونه در دانشکده علوم اجتماعي توزيع  و پسر دانشجوي

شيوه گزينش نمونه ها هم بر اساس رجوع به درب اصلي  . شد

نفر خروجي صورت گرفت  50دانشكده و گزينش افراد بر اساس 

 دن حجم نمونه تضمين شده باشد.تا تصادفي بو

 

 روش تحليل داده ها

، در دو سطح توصيفي و تحليلي مطالعههاي اين تحليل داده

ها و از آمار توصيفي براي توصيف داده.  صورت گرفته است

از آمار استنباطي براي آزمون روابط بين متغيرها استفاده 

جدول در سطح توصيفي، از آمارهاي توصيفي نظير .  ه استشد

فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار، براي شرح 

در .  ه استمختصات جامعه آماري و جمعيت نمونه استفاده شد
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اول و  با توجه به فرضيه هايو سطح تحليلي و استنباطي، 

مطالعه ارائه نتايج ، اين مقالهدوم تحقيق، و اينکه هدف 

ده از رابطه ميزان استفاده از اينترنت و كيفيت استفا

تحليل از  اينترنت با ميزان مشاركت سياسي كاربران است

مطالعه  ،تحليل همبستگيهدف .  استفاده كرده ايمهمبستگي 

ميزان ارتباط بين متغيرها است؛ بدين معني كه با تغيير 

يك متغير مستقل چه ميزان تغيير در متغير وابسته به وجود 

ه ي سوم از براي آزمون فرضيدر انتها از يك  .  مي آيد

آنجايي که هدف، مطالعه ي رابطه ي همزماِن دو متغير و سهم 

هر کدام در پيش بيني پذيري متغير وابسته است، از تحليل 

 .  رگرسيون چندگانه و تحليل مسير استفاده شده است

 

 يافته هاتحليل 

در اينجا ابتدا به تحليل داده هاي سطح مشاركت سياسي مي 

 پردازيم. 

ميزان مشارکت سياسي سطح و   -1  

منطق تشريح شد که اينترنت با ويژگيهاي اين در بخش نظري 

حوزه  را دارد كه به مثابه نقابليت آمنحصر به فرد خود، 

انتقادي و  -و انجام گفتگوهاي عقالني رفتار كند ي عمومي 

تسهيل شکل گيري افکار عمومي حاصل از اين گفتگوها را 

تواند به مشارکت سياسي کمک  يمي اين فرآيند نتيجه كند.  

اينترنت از لحاظ پرسش اين است كه اگر بپذيريم .  کند

نظري قابليت تبديل شدن به حوزه ي عمومي را دارد، آيا به 

  ؟نمونه ها اين قابليت را تاييد مي كنندلحاظ تجربي نيز 

اينترنت مي تواند همان نقشي را بازي که آيا مي پذيرند و 

براي حوزه ي عمومي در جهت کمک به مشارکت هابرماس كند كه 

 18 با ق يتحقسياسي بيان مي دارد؟  اين مفهوم در اين 

سطح و ميزان مشارکت  هب مربوط يگويه و در قالِب پرسش

هاي نتايج حاصل از پاسخ.  مورد سنجش قرار گرفت سياسي
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دهندگان تأييد درصد از پاسخ 76کاربران نشان داد که حدود 

که از طريق اينترنت در سطوح مختلف فعاليتهاي اند کرده

 . (1نمودار اند )سياسي شرکت کرده

 

 ميزان مشارکت سياسي در اينترنت . 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

با وجود  اما اينترنت 

ي عمومي، دارا بودن قابليت و پتانسيل تبديل شدن به حوزه

هايي مانند در ذات خود يک ابزار و وسيله است که ويژگي

ان و کيفيت استفاده از آن بر نتايج حاصل از استفاده ميز

از اين رو، پرسشي که اين  . از آن تاثير مستقيم دارد

تحقيق قرار است به آن جواب دهد، اين است که آيا ميزان و 

کيفيت استفاده از اينترنت، بر روي ميزان مشارکت سياسي 

 ،به بيان ديگر  کاربران تأثير گذار بوده است يا خير ؟

سهم هرکدام از متغيرهاي ميزان و کيفيت استفاده از 

بيني ميزان مشارکت سياسي کاربران چقدر اينترنت در پيش

 است؟  بوده 

هاي بدست ي توصيفي دادهبه مطالعهدر اينجا ، بر اين اساس

ميزان استفاده از  -1آمده براي متغيرهاي تحقيق يعني 

 -3و امل شش گويه( شکيفيت استفاده از اينترنت ) -2اينترنت

هجده گانه كه گويه هاي شامل متغير ميزان مشارکت سياسي )

.  مي پردازيماشاره شد، عملياتي کردن متغيرهابخش  در
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هاي همانطور که پيش تر عنوان شد براي مطالعه توصيفي داده

ميانگين به عنوان متغيرهاي تحقيق، از حاصله از سنجش 

ر به عنوان شاخص انحراف معيا و شاخص گرايش مركزي

 3تا  1مقادير فوق در جداول .  ه استدشپراكندگي استفاده 

  . اندآمده

که پاسخ دهندگان به  شواهد پيمايش تجربي نشان مي دهند

ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي  15طور متوسط حدود 

گفت که  توان، مي95/5کنند و با توجه به انحراف معيار 

اوت زيادي با هم ندارد سخ دهندگان تفميزان استفاده ي پا

 . (1)جدول 

 داده هاي توصيفي مربوط به ميزان استفاده از اينترنت -1 جدول
انحراف  ميانگين

 معيار

خطاي 

 معيار

94/15 95/5 22/ 

 

 72/24 رقم ميانگين کيفيت استفاده از اينترنتبراي همچنين 

ين آماري ادهدکه در جامعه مي نشان  كه استآمده بدست 

توزيع مقادير کيفيت استفاده  مطالعه اگر مبناي قضاوت را

کيفيت استفاده از  در اينصورت، قرار دهيم از اينترنت

البته با توجه به انحراف .  اينترنت در حد متوسط است

است، چنين به نظر مي آيد  43/11معيار اين توزيع که برابر 

بين  که تفاوت زيادي در کيفيت استفاده از اينترنت در

 .  (2اسخ دهندگان وجود دارد )جدول پ

 

 داده هاي توصيفي مربوط به کيفيت استفاده از اينترنت -2 جدول

انحراف  ميانگين

 معيار

خطاي 

 معيار

72/24 43/11 42/ 

 

در نهايت مشاهدات تجربي ما در مورد ميزان مشارکت سياسي 

و انحراف معيار  54/73پاسخ دهندگان با توجه به ميانگين 

د که مشارکت سياسي پاسخ دهندگان با هدمي ، نشان 8/19
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عنايت به توزيع مقادير بدست آمده، در حد خوب بوده ولي 

تفاوت بسيار زيادي در ميزان مشارکت سياسي آنها وجود 

 (3دارد )جدول 

 داده هاي توصيفي مربوط به ميزان مشارکت سياسي -3 جدول

انحراف  ميانگين

 معيار

خطاي 

 معيار

54/73 8/19 73/ 

 

بخش همانطور که در براي سنجش ميزان مشارکت سياسي، 

از الگوي سلسله مراتب اشاره شد،  ر هايکردن متغ ياتيعمل

در اين .  مشارکت سياسي "مايکل راش" استفاده شده است

راستا، جمعيت مورد مطالعه بر اين اساس که تا چه اندازه 

حي اقدام به وارد فراگردهاي سياسي مي شوند و در چه سطو

 . نمايند به سه دسته تقسيم شدندفعاليت هاي سياسي مي

دسته بندي نظري باال را پس از عملياتي كردن در ميدان 

اين تقسيم بندي تحقيق به آزمون در آورديم و نتايج تجربي 

بر اساس .  نشان داده شده است 4 در جدول شمارهدر اينجا 

هاي سياسي و دادهمشارکت  راش در موردنظري الگوي  سنتز

توان بيان داشت که بيش از نيمي از مي 4جدول شماره تجربي 

اند درصد(، مشارکت سياسي در حد متوسط داشته 56دانشجويان )

اين   .اندشركت نمودهها و اعتراضات در تحصن مثال

-از عملکرد سياسيتمداران انتقاد کردهدانشجويان همچنين 

دانشجويان نشان دادند كه درصد  24 در دسته بعد،  .اند

در انتخابات  اند مثالمشارکت سياسي در حد پايين داشته

اند و از طريق اينترنت از زمان انتخابات، شرکت کرده

اين در حالي .  اندهاي آنها آگاه شدهنامزد ها و برنا مه

در دسته مورد مطالعه دانشجويان درصد از جمعيت  20است که 

مشارکت سياسي بااليي را طبق كه  سوم قرار مي گيرند چرا

  . داشته اندالگوي مشارکت سياسي راش 

 داده هاي توصيفي مربوط به ميزان مشارکت سياسي دانشجويان -. 4جدول

درصد  فراوانيميزان مشارکت 
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 فراواني سياسي

مشارکت سياسي 

 پايين
175 24 

مشارکت سياسي 

 متوسط
409 56 

مشارکت سياسي 

 باال
146 20 

 100 730 جمع

 

اوت با اين نظر راش است فنتايج اين تحقيق در اين بخش مت

هر چه سطح فعاليت باالتر باشد، ميزان معتقد است که 

مشارکت سياسي که بر حسب تعداد افراد درگير در يک فعاليت 

راش بيان مي دارد  . معين سنجيده مي شود، پايين تر است

ندکي از جمعيت، که سطوح باالتر مشارکت سياسي تنها نسبت ا

به .  تر، اکثريت جمعيت را در بر مي گيرندو سطوح پايين

ي محسوب مي شود كه از نظر فعاليت اطور خالصه، سياست اساس

محدود مي شود و اكثريت تمايلي به اقليت راش به گروهي 

دخالت در سياست ندارند.  وي همچنين معتقد است كه 

پايين ترين سطح باالترين ميزاِن مشارکت در انتخابات )

و بيشتر شکلهاي ديگر مشارکت سياسي،  مشارکت( ديده مي شود

نسبت بسيار کمتري از جمعيت بزرگساالن را در بر مي گيرد 

ز هاي حاصل ابر اساس يافتهاما .  (131 -130: 1377)راش،

( مشارکت سياسي اکثريت 4)جدول حاضر هاي پيمايش تحليل داده

درصد(، در سطح متوسط  56يق )افراد جامعه آماري اين تحق

مي توان در نظريه راش درباره  .  از اين نظراستبوده 

کت باال، متوسط و پايين( اين رميزان مشارکت سياسي )مشا

، ميزان گوناگوننکته را اضافه کرد که در جوامع آماري 

مشارکت سياسي که بر حسب تعداد افراد درگير در يک فعاليت 

سطح مشارکت سياسي تفاوت ه به بستشود معين سنجيده مي

همانطور که يافته هاي اين تحقيق نشان چراكه   خواهد كرد.

دهد در جامعه کاربران اينترنتي دانشجويان، اکثريت مي

اند و نه کاربران در سطح متوسط فعاليت سياسي مشارکت کرده
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بنابراين .  (4ته راش در سطح پايين آن )جدولبر طبق گف

کت در جامعه دانشجويان کاربر اينترنت باالترين سطح مشار

نه تنها در انتخابات، بلکه در سطوح ديگر )به ويژه سطح 

متوسط( از جمله مشارکت در بحثهاي غير رسمي، عضويت فعال 

و غيرفعال در تشکل هاي سياسي و شرکت در تظاهرات و تحصن 

 .  ها ديده مي شودها و راهپيمايي

و بر قيق نشان مي دهند، هاي تحکه دادهآنچنانبنابراين 

محسوب نمي شود كه  يفعاليت لزوماسياست خالف رويكرد راش، 

در بين  حداقل در فضاي مجازي وباشد، اقليت خاص يك گروه 

.  چنين نبوده است کاربر اينترنتو افراد تحصيل کرده 

اينترنت با فراهم بتوان علت آن را اين دانست كه شايد 

عات، ايجاد تاالرهاي بحث و کردن دسترسي همگاني به اطال

، فراهم آوردن امکاناتي که مهگفتگوي آزاد، و مهمتر از ه

هر فرد خود دريافت کننده و توليد کننده اطالعات نيز 

باشد، انگيزه هاي سياسي افراد را افزايش داده و در 

.  رده استنتيجه، احتمال مشارکت سياسي  افراد را بيشتر ک

کند، عالوه بر انگيزه هاي اره ميالبته همانطور که راش اش

مهارتها و منابع در دسترس نقش عواملي همچون سياسي بايد 

 . و شخصيت فرد را نيز در مشارکت سياسي در نظر گرفت

تحليل توصيفي باال تنها بخشي از نتايج اين مطالعه بوده 

كه به تنهايي نمي تواند به پرسش تحقيق پاسخ دهد.  در 

بر اساس آزمون فرضيه ها تكميل مي  بحث زير تحليلها را

و به كاربردهاي تجربي  كنيم تا مسئله مقاله را پاسخ دهيم

 يافته نيز اشاره كنيم.
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 و تحليل يافته ها هاآزمون فرضيه

فرضيه اول: هر چه ميزان استفاده از اينترنت افزايش يابد ميزان 

  . يابدمشارکت سياسي دانشجويان نيز افزايش مي

م که ميزان استفاده از يري ادعا کرده بوددر بخش نظ

ان مشارکت سياسي تأثير مثبت مي زاينترنت بر روي مي

را مي آزماييم تا ببينيم در اينجا اين فرضيه .  گذارد

  آيا داده هاي تجربي اين ادعا را تاييد مي كنند يا خير.

اين آزمون را با استفاده از ضريب همبستگي انجام مي 

بين ميزان  نشان مي دهد كهيب همبستگي ضردهيم.  آزمون 

 استفاده از اينترنت و ميزان مشارکت سياسي دانشجويان

درصد از  27حدود  چنين رابطه اي برقرار است.  چرا كه

واريانس ميزان مشارکت سياسي دانشجويان توسط ميزان 

به عالوه، با .  استفاده آنها از اينترنت تبيين مي شود

توان چنين تفسير نمود هت همبستگي ميعنايت به مثبت بودن ج

که با افزايش ميزان استفاده از اينترنت، ميزان مشارکت 

.  (5سياسي دانشجويان نيز افزايش يافته است )جدول

ما  بنابراين فرضيه اول اين پايان نامه تأييد شد و تجربه

نشان داد که ميزان استفاده از اينترنت بر روي ميزان 

  . مثبت مي گذارد مشارکت سياسي تأثير

 همبستگي بين ميزان استفاده از اينترنت و مشارکت سياسي دانشجويان -5جدول 

ضريب 

 همبستگي

ميزان 

 همبستگي

 ضريب تعيين

)مجذور 

 همبستگي(

جهت 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

 01/0 مثبت 268/0 518/0 پيرسون

 

اين بدين معناست كه با افزايش ميزان استفاده از اينترنت 

  . مال افزايش مشاركت سياسي نيز محتمل خواهد بوداحت

فرضيه دوم:کيفيت استفاده از اينترنت بر افزايش ميزان مشارکت 

  . داردمثبت سياسي دانشجويان تأثير 

در بخش نظري ادعا کرده بوديم که کيفيت استفاده از 

-ميدر اينجا .  اينترنت روي مشارکت سياسي تأثير مي گذارد
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به طور تجربي هم اين رابطه آيا م که يم نشان دهيخواه

روش آزمون تجربي استفاده از ضريب   يا خير؟تاييد مي شود 

کيفيت استفاده  ميانضريب همبستگي همبستگي است.  آزمون 

از  و ميزان مشارکت سياسي دانشجوياناز يكسو از اينترنت 

درصد از واريانس ميزان  61که حدود  سوي ديگر نشان مي دهد

کيفيت استفاده بوسيله متغير سياسي دانشجويان، مشارکت 

همچنين، با عنايت به .  آنها از اينترنت تبيين مي شود

توان چنين تفسير نمود که با مثبت بودن جهت همبستگي، مي

افزايش کيفيت استفاده از اينترنت، ميزان مشارکت سياسي 

بنابراين .  (6دانشجويان نيز افزايش يافته است )جدول 

داده هاي تجربي و  ه استييد شدات مطالعهدوم اين  فرضيه

نشان داد که ميزان استفاده از اينترنت بر روي ميزان 

 .  مشارکت سياسي تأثير مثبت مي گذارد

 

 همبستگي بين کيفيت استفاده از اينترنت و مشارکت سياسي دانشجويان -6 جدول

نوع 

ضريب 

 همبستگي

ميزان 

 همبستگي

 ضريب تعيين

)مجذور 

 ستگي(همب

جهت 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

 01/0 مثبت 609/0 781/0 پيرسون

 

ها نتايج حاصل از تحليل همبستگي دادهتوضيح ديگر آنكه 

دهد که متغير ميزان استفاده از اينترنت به نشان مي

 61درصد و متغير کيفيت استفاده از اينترنت  27تنهايي 

از ميزان درصد )همسو با فرضيه هاي اول و دوم تحقيق( 

-بنابراين مي.  مشارکت سياسي کاربران را تبيين مي کند

توان گفت که متغير کيفيت استفاده از اينترنت نسبت به 

متغير ميزان استفاده از اينترنت، تأثير بيشتري بر ميزان 

 . مشارکت سياسي دارد
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فرضيه سوم: با افزايش ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت ميزان 

 . نيز افزايش مي يابدسي دانشجويان مشارکت سيا

م که هر چه ميزان و کيفيت يدر بخش نظري بيان کرده بود

استفاده از اينترنت بيشتر باشد، ميزان مشارکت سياسي نيز 

چنين رابطه در اينجا .  مي تواند در جهِت مثبت تغيير کند

اي با كاربرد داده هاي تجربي مورد آزمون قرار مي گيرد.  

ميزان مشارکت سياسي  اي همچون متغير وابسته هنگامي که

ميزان و نظير  با دو يا چند متغير مستقل ديگر، دانشجويان

داشته علي دوطرفه  همبستگي کيفيت استفاده از اينترنت

باشد؛ بجاست که رابطه تغييرپذيري و توانايي پيش بيني 

متغير وابسته از روي تغييرات متغيرهاي مستقل نيز مورد 

تا ميزان و سهم اين امر كمك مي كند   .قرار گيردمطالعه 

ن يعيتهريک از متغيرهاي مستقل در تبيين متغير وابسته 

تحليل رگرسيون و تحليل مسير كار را با اين .  شود

آزمون در ما آن را است که  شدنيمتغيرهاي مستقل و وابسته 

هاي دادهاساس  بر.  داده ايمفرضيه سوم مورد توجه قرار 

توان ضرايب همبستگي بين متغيرهاي ميزان و مي 6 و 5 جداول

کيفيت استفاده از اينترنت با ميزان مشارکت سياسي را به 

 . خالصه کرد 7شرح زير در جدول 

 

همبستگي بين کيفيت و ميزان استفاده از اينترنت با مشارکت  -7جدول 

 سياسي دانشجويان

نوع 

ضريب 

 همبستگي

 متغير مستقل

 متغير وابسته

يزان م

استفاده 

از 

 اينترنت

کيفيت استفاده 

 از اينترنت

 781/0 518/0 مشارکت سياسي پيرسون

 

متغيرهاي اي مثبت بين رابطه نشان مي دهد كه 7ارقام جدول 

و مشارکت ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت از يكسو 

بدين گونه که با افزايش .  و از سوي ديگر وجود داردسياسي

، ميزان مشارکت سياسي استفاده از اينترنت ميزان و کيفيت

 . ايش مي يابدنيز افز

تحليل رگرسيون بين ميزان و کيفيت استفاده از همچنين از 

اينترنت به عنوان متغيرهاي مستقل و ميزان مشارکت سياسي 

 1دانشجويان به عنوان متغير وابسته، و با روش گام به گام 

ي مستقل به طور تک يرهاغدر اين روش مت.  استفاده كرديم

                                                 
1  Stepwise 
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مورد تحليل اثر علي آنها ند و دتک وارد معادله رگرسيون ش

و سطح معناداري  R ،R2 ،Fدر جدول زير مقادير .  فتقرار گر

 . مربوط به هريک از مراحل ورود متغيرها آمده است

داده هاي مربوط به رگرسيون کيفيت و ميزان استفاده از اينترنت با  -8جدول 

 دانشجويان مشارکت سياسي

 R R2 F متغير وارد شده
سطح 

 معناداري

کيفيت استفاده از 

 اينترنت
812/0 659/0 6/1408 01/0 

کيفيت و ميزان 

استفاده از 

 اينترنت

890/0 792/0 4/1381 01/0 

 

پيداست، متغير کيفيت  8 شماره همانطور که از مقادير جدول

رات درصد تغيي 66استفاده از اينترنت به تنهايي حدود 

وقتي کند در حالي که ميزان مشارکت سياسي را پيش بيني مي

تركيب مي  ميزان استفاده از اينترنتبا ارقام مربوط به 

درصد ميزان مشارکت سياسي دانشجويان را  80 ا، تقريبشود

همين متغيرها ضرايب رگرسيون .  تبيين و پيش بيني مي کند

 مي باشد. 9جدول به شرح 

 

سيون کيفيت و ميزان استفاده از اينترنت با مشارکت سياسي ضرايب رگر -9جدول 

 دانشجويان

 متغير وارد شده
ضريب 

 گرسيونر
 باقيمانده

گرسيون رضريب 

 استاندارد

سطح 

 معناداري

کيفيت استفاده 

 از اينترنت
4/1 76/38 812/0 01/0 

کيفيت و ميزان 

استفاده از 

 اينترنت

27/1 

23/1 
24/22 

738/0 

371/0 
01/0 

 

كيفيت استفاده از  چهاگرجدول نشان مي دهند كه  قامار

اينترنت اكنون به جمع آوري اطالعات محدود است و فرهنگ 

در عين حال، سياسي كاربران را از اين طريق مي سازد، 

به تحليل سياسي و آگاهي رساني  تغيير اين كيفيت مثالا 

درصد  66بيشتر از طريق مشاركت خود كاربران، مي تواند تا 

  .بگذاردمثبت ر تغيير مشاركت سياسي آنان تاثير ب
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بنابراين معادله رگرسيون براي کيفيت و ميزان استفاده از 

بيني ميزان مشارکت سياسي  ( جهت پيش2Xو  1Xاينترنت )

به شرح زير  9 شماره هاي جدولاساس داده ( برY) دانشجويان

 . است

 

Y=1/27 X1 +  1/23 X2 + 22/24 

مي آيد که بيش از  صل از پيمايش چنين برهاي حااز داده

نيمي از پاسخ دهندگان، مشارکت سياسي در حد متوسط و باال 

آنچه در اينجا ساس ا بر.  (4جدول نگاه كنيد به  دارند )

ميزان مشارکت از درصد  80که حدود  تحليل شدبايد اشاره كرد

ميزان و کيفيت توجه به اثر متغيرهاي با سياسي کاربران، 

بنابراين، .  (8فاده از اينترنت قابل تبيين است )جدول است

تواند به از اينترنت ميافراد ميزان و کيفيت استفاده 

عنوان شاخصي براي تعيين ميزان مشارکت سياسي کاربران در 

.  اين بدان معني است سطح جامعه، مورد استفاده قرارگيرد

و که هرچه ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت بيشتر 

باالتر باشد، منجر به باال رفتن سطح مشارکت سياسي کاربران 

 .  مي شود

بين به منظور تر روابط بين متغيرهاي پيشمطالعه دقيق

بيني متغير مالک مستلزم تحليل روابط کامل بين تبيين و پيش

تمام متغيرهاست که اين امر از طريق تحليل مسير امکان 

ا رگرسيون بين همه ي ابتد، در تحليل مسير.  پذير است

متغير مالک را بدست آورده و سپس و بين متغيرهاي پيش

متغّيري که باالترين ضريب رگرسيون استاندارد را دارد به 

عنوان متغّير مالک قرار داده و عمل رگرسيون را براي مابقي 

اين کار تا جايي ادامه .  دهيمبين انجام ميمتغيرهاي پيش

همه متغّيرها در ارتباط با هم معين  کند که جايگاهپيدا مي

 . شده باشد
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هاي مربوط به مرحله اول تحليل مسير در محاسبات و تحليل

هاي جدول انجام گرفته و از آنجاييکه طبق داده 9و  8جداول 

متغير کيفيت استفاده از اينترنت داراي ضريب رگرسيون  9

ت است استاندارد باالتري نسبت به ميزان استفاده از اينترن

( رگرسيون بين متغيرهاي کيفيت و 371/0در مقابل  738/0)

بر اين .  دهيمميزان استفاده را مورد تحليل قرار مي

به عنوان را متغّير ميزان استفاده از اينترنت  اساس،

به را بين و متغير کيفيت استفاده از اينترنت متغير پيش

ج تحليل در نتاي.  كنيمميعنوان متغير مالک در تحليل وارد 

 . آمده است 10شماره جدول 

ضرايب رگرسيون بين  ميزان استفاده از اينترنت با کيفيت استفاده از  -10جدول 

 اينترنت

متغير 

 وارد شده

ضريب 

 رگرسيون
 باقيمانده 

ضريب 

رگرسيون 

 استاندارد

ضريب 

 تعيين

سطح 

 معناداري

ميزان 

استفاده 

از 

 اينترنت

381/0 674/18 199/0 039/0 01/0 

 

درصد از کيفيت  4که حدود  نشان مي دهند 10هاي جدول داده

ميزان استفاده از اينترنت بوسيله استفاده از اينترنت 

اما ضريب رگرسيون بدست آمده در سطح .  قابل تبيين است

در  . معنادار بوده و در تحليل مسير وارد خواهد شد 01/0

بين و پيشروابط بين متغيرهاي  آنكهپس از  ،تحليل مسير

به مشخص شد، مالک با استفاده از ضرايب استاندارد رگرسيون 

و از ضرايب استاندارد پردازيم ميرسم نمودار تحليل 

-رگرسيون به عنوان ضرايب مسير بين متغيرها استفاده مي

نمودار تحليل  10و  9هاي جداول با توجه به داده.  نماييم

 . مسير به صورت زير خواهد بود

 

: تحليل مسير بين  ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت با ميزان مشارکت 2 نمودار

 سياسي
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به نمايش در آمده همراه با  2 نمودارتحليل مسيري كه در 

کيفيت استفاده از اينترنت  نشان مي دهند كهضرايب مسير 

.  اين سهم بيشتري در تبيين ميزان مشارکت سياسي دارد

ه کيفيت استفاده از اينترنت باالتر که هرچبدان معناست 

اين .  باشد ميزان مشارکت سياسي هم باالتر خواهد بود

دست ايست که در تحليلهاي مربوط به فرضيه دوم هم بنتيجه 

اينترنت از متغّير ميزان استفاده  گريد از طرف.  آمده بود

مقدار آن هم داراي ضريب مسير قابل توجهي است هرچند که 

ضريب مسير متغّير کيفيت استفاده از ار مقدنسبت به 

-اين نکته را مياي ين نتيجه چن.  تر استپايين، اينترنت

ميزان استفاده از اينترنت در ميزان اگرچه رساند که 

اثر به اندازه ي اثر آن مشارکت سياسي مؤثر است ولي 

 نيست.   کيفيت استفاده از اينترنت

رابطه ي  بهوجه شود به آن تدر اينجا ديگري که بايد نكته 

بين ميزان استفاده از اينترنت و کيفيت استفاده از 

با توجه به نمودار مسير و ضريب .  مربوط مي شوداينترنت 

که است مسير بين ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت مشخص 

ميزان استفاده از اينترنت بر کيفيت استفاده از آن نيز 

که  چراار ناچيز است اما اين تاثير بسي . تأثير دارد

امکان دارد فردي به ميزان زيادي از اينترنت استفاده 

بر کيفيت استفاده  انمايد اما اين ميزان استفاده الزام

ممکن است .  به عبارت ديگر، ردگذاناثر نت رتناز اياو 

زان يم

مشارکت 

 ياسيس

زان يم

استفاده 

از 

نترنتيا  

ت يفيک

اده استف

از 

نترنتيا  

199/

0 

371/

0 

738/

0 
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براي تفريح و سرگرمي باشد نه براي کسب  ااستفاده وي صرف

اساس  بر.  ليتهاي سياسياطالعات سياسي و يا شرکت در فعا

درصد از کيفيت استفاده از  4حدود  10هاي جدول داده

اين .  اينترنت توسط ميزان استفاده از آن قابل تبيين است

نتايج و تحليل حاصل از نمودار مسير اين نکته را نمايان 

سازد که ميزان مشارکت سياسي کاربران اينترنت تحت مي

ينترنت است و استفاده از اتاثير همزمان ميزان و کيفيت 

کيفيت استفاده از اينترنت نقش بسيار  اين در حاليست که

 . تري در تعيين و تبيين ميزان مشارکت سياسي داردمهم

 

 نتيجه گيري

که ميزان و کيفيت استفاده از  توضيح داده شد در بخش نظري

اينتزنت بر روي مشارکت سياسي تأثير مستقيم و مثبت مي 

نشان داده شد که  نيزي تجربي هاتحليل دادهدر .  گذارد

مشارکت سياسي  برميزان و کيفيت استفاده از اينترنت 

 اولي آنچه که م  .دانشجويان تأثير مستقيم و مثبت دارد

، اين كرديمها کشف تحليل داده ازو  يمپيش بيني نکرده بود

بود که سهم کيفيت استفاده از اينترنت بر ميزان مشارک 

 . شتر از سهم ميزان استفاده از اينترنت استسياسي بي

به خودي خود دموکراسي به وجود اما اين تصور که اينترنت 

آورد، درغلتيدن به خطاي جبرگرايي تکنولوژيک خواهد مي

بود؛ زيرا داليل و شواهد فراواني وجود دارد که نشان مي 

دهد اينترنت به همان اندازه که ممکن است در مسير 

ه کار گرفته شود، به همان اندازه ممکن است دموکراسي ب

مورد استفاده گرايش هاي منفي و غير دموکراتيک در جهت 

)ميناوند  کنترل و نظارت اجتماعي و سياسي قرار بگيرد

موضوع اساسي اين اين واقعيت توجه ما را به .  (1381چال، 

 بخصوصو  ،نوين ارتباطات هايجلب مي کند که فناوري

و بدون در  مي باشندفرهنگي  -اجتماعيهاي ه پديد -اينترنت
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بستر نظر گرفتن تأثير چارچوب هاي فرهنگي و اجتماعي که 

ها را تبعات آن، نمي توان ندمي آور ها را فراهم رشد آن

  . ردك مطالعه

 موجبنتايج اين مطالعه نشان داد، اينترنت  به هر روي، 

بنابراين و شود  ميايراني افزايش مشارکت سياسي شهروندان 

با ايفاي و به جاي حوزه عمومي هابرماسي بنشيند مي تواند 

نقش حوزه ي عمومي، مشارکت سياسي را تسهيل کند و از اين 

، بنابراين.  نيز کمک کند نظام سياسييت طريق به مشروع

هاي مرتبط، مي چنين به نظر مي رسد که اينترنت و فناوري

فضاي عمومي را توانند به گونه اي سازماندهي شوند که 

اين فضاي عمومي مجازي، به .  کنند آمادهبراي بحث سياسي 

اي که به لحاظ فرهنگي تحليل رفته و احياي حوزه ي عمومي

اما اين امر قطعي نيست؛ . تضعيف شده است، کمک مي کند

لزوما زيرا دسترسي ارزان، سريع و راحت به اطالعات بيشتر، 

و يا تمايل آنها به  شدن شهروندان نمي شود موجب آگاه

مشارکت در .  کندمشارکت در مباحث سياسي را بيشتر نمي

در همه  ااست؛ اما الزاميك عامل ياري رسان مباحث سياسي، 

به دموکراسي بسترهاي اجتماعي و تمدني گوناگون نمي تواند 

  . منتهي شود

سطح مشارکت شهروندان، تنها مشكالت مربوط به آنکه سرانجام 

.  کالت متعدد پيش روي نظام هاي سياسي استيکي از مش

داري نيز به وابستگي به منافع ويژه و شيوه توليد سرمايه

به عالوه، .  زندآرمان دموکراتيک مساوات طلبانه لطمه مي

کااليي شدن به سرعت در حال گسترش بوده و پتانسيل 

.  کندرا تهديد مي دموکراتيک کننده فناوري جديد ارتباطي

ين و معقول ترين تصور درباره ي حوزه مجازي، اين موجه تر

است که آن را شامل چندين حوزه سايبر به لحاظ فرهنگي 

پاره پاره در نظر بگيريم که يک حوزه عمومي مجازي مشترکي 

 . (1381)ميناوند چال،  را تشکيل مي دهند
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همچنين، با توجه به آنچه که هابرماس در توصيف و تبيين 

ثيرگذاري آن بر مشارکت سياسي بيان داشته حوزه عمومي و تأ

هايي از قبيل ميزان و است، بايد اضافه نمود که ويژگي

کيفيت استفاده از اينترنت به مثابه يک حوزه عمومي، 

اين .  تأثيري قابل توجهي در مشارکت سياسي کاربران دارد

به طور کامل مورد تجزيه و تحليل قرار  در اين مقالهمهم 

از داده هاي حاصل از پيمايش چنين برمي آيد  . گرفته است

که بيش از نيمي از پاسخ دهندگان، مشارکت سياسي در حد 

نشان ميدهد  هاداده  تحليل.  (4متوسط و باال دارند )جدول 

، ايراني درصد ميزان مشارکت سياسي کاربران 80که حدود 

 . توسط ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت قابل تبيين است

از  كاربران ايرانيابراين، ميزان و کيفيت استفاده بن

اينترنت مي تواند به عنوان شاخصي براي تعيين ميزان 

مشارکت سياسي کاربران در سطح جامعه، مورد استفاده 

دانشجويان مورد مطالعه ما  .  به عبارت ديگرقرارگيرد

هرچه ميزان و کيفيت استفاده از اينترنت نشان دادند كه 

کاربران اين د، سطح مشارکت سياسي وشمي االتر بيشتر و ب

  . دنيز افزايش مي ياب

ذكر اين نكته نيز حائز اهميت دارد كه از طرف ديگر 

كند كه عقايد افراد در درون ساختار هابرماس تأكيد مي

كه  . . . هايي مانند راديو، تلويزيون و ارتباطي رسانه

ل شود يبدتعمومي تواند به افكار اي دارند، نميخصلت توده

نقل قول هابرماس از اين شايد  . (387: 1383)هابرماس، 

براي رسانه هاي سنتي نقش از نتيجه گيري كرد كه او توان ب

و افكار عمومي و گسترش حوزه عمومي مشارکت سياسي تقويت 

اين در اينجا  ااما نتيجه مطالعه م . ه استدشنا اميد 

شکل  موجبت نه تنها ه که اينترنايجاد كرداميدواري را 

بحث و گفتگو هاي از معبر بستري همچون گيري افکارعمومي 

انتقادي در فضاي مجازي شده و مشارکت سياسي را تسهيل 
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 56نفر يعني  409؛ بلکه بيشتر افراد جامعه آماري )کند

درصد( از نظر کيفي نيز داراي مشارکت سياسي در سطح 

ر اين نکته است که اين سطح مشارکت بيانگ.  هستند  متوسطي

تکنولوژي هاي نوين ارتباطي و به ويژه اينترنت مي تواند 

نقشي بسيار متفاوت از رسانه هاي سنتي در ايجاد فضاي 

مباحثه آزاد و شکل گيري افکار عمومي ناشي از گفتگوي 

انتقادي، و در نهايت کنش سياسي افراد ايفا  –عقالني 

كه اين پديده جديد را به  مااين امر لزوم توجه .  نمايد

که پتانسيل حوزه ي عمومي را است هم به عنوان فضايي 

که مي تواند در خدمت است اي دارد، و هم به عنوان رسانه

بنابراين در جوامع .  گوشزد مي كندحوزه عمومي باشد، 

تکنولوژيکي معاصر، توسعه و باز تعريف حوزه عمومي در حال 

ي بر اين واقعيت نوين مبتنحوزه عمومي اين  . پيدايش است

، ديابمشارکت سياسي در سطوح مختلف آن تجلي هر جا که است 

در ايران، حوزه   .حوزه عمومي رو به توسعه مي گذارد

عمومي ايراني بيش از نقطه در عالم در فضا و امكانات 

  اينترنت در حال رخداد است.

در اينجا بايد بر اين نظر راش نيز تاکيد کرد که، ميزان 

اي که در آن مشارکت سياسي ارکت سياسي بر اساس زمينهمش

صورت مي گيرد، کشور و منطقه محل سکونت، تفاوت مي کند.  

بخشي از نتايج تحقيق را كه به نقش متغير تحصيالت و ما 

جنسيت اشاره مي كند در اين مقاله مورد بحث قرار نداديم.  

يي ايافته هبه عنوان مثال، مي توان به  با اين حال و

را مبني بر  نتايج تحقيقات پيشين راشاشاره داشت كه 

که جنسيت و تحصيالت بر ميزان مشارکت سياسي تأثيرگذار اين

 با نتايج مطالعه پري واين نتايج   .است، تأييد مي کند

مويزر که دريافته بودند زنان در مبارزات حزبي و همچنين 

 دارد فعالتر از مردان هستند، منافات ارأي دادن نسبت

در عين حال اين نتايج اين  . (159: 1990 )پري و مويرز،
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كته را تاييد مي كنند كه بستر فعاليتهاي سياسي و عناصر ن

 زمينه اي نقش مهمي در بروز انواع مشاركت سياسي دارند.

که وجود  د اشاره داشت، بايمقالهبا توجه به نتايج  -

يكي از نت، روز سياسي از شبکه اينتراطالعات متنوع و به

از اين  . براي کسب اخبار و دانش سياسي است منابع نوين

براي داشتن  رانييا رو، يکي از نيازهاي مهم جامعه امروز

شهرونداني با دانش و آگاهي سياسي جهت مشارکت فعال در 

ها، ارائه اطالعات اداره امور جامعه و به ويژه تصميم گيري

و غير دولتي دولتي  الزم به شهروندان از طريق سايت هاي

 . است که اطالعات سياسي نيز بخشي از آن به شمار مي رود

توجه به آموزش افراد جامعه به ويژه دانشجويان و دانش   -

 . آموزان در مورد ارتقاء کيفيت استفاده از اينترنت

آنچه به مفهوم شهروندي تحقق مي بخشد، برخورداري افراد  -

.  اجتماعي و فرهنگي است جامعه از حقوق مدني، سياسي و

گستره حقوق فرهنگي نيز حق تجربه کردن، حق مشارکت، حق 

.  (1381)ميناوند چال،  آگاهي و حق اطالعات را شامل مي شود

در پرتو همين رويکرد است که دموکراسي، معنايي فراتر از 

برگزاري صرف انتخابات و برخورداري از حق رأي دادن يافته 

امکانات الزم براي مشارکت هرچه بيشتر و لذا فراهم آوردن 

شهروندان در تصميم گيري هايي که بر سرنوشت شان تأثير مي 

گذارد، موجب تقويت و توسعه مفهوم شهروندي شده و به 

 . مشارکت سياسي بيشتر در جامعه کمک مي کند
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