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 چكيده
 آن حكمراني تبديل شده  كه مشروعيتساالري به الزامي براي در جوامع عصر حاضر مردم

شود مسائل گيري اين ارتباط از يك سو سبب ميشكل .نيازمند ارتباط دولت با شهروندان است
عمومي به جاي منافع خواص در دستور كار دولتمردان قرار گيرد و از سوي ديگر تعامل شهروندان با 

هدف پژوهش حاضر شناسايي . سازدمييكديگر، تفاوت آراء را كمرنگ و منفعت جمعي را برجسته 
به منظور تحقق اين هدف از روش تحقيق . هاي سياسي استگيري شبكهعوامل مؤثر بر شكل
ها با استفاده از نفر از خبرگان مصاحبه شد و سپس مصاحبه 12در گام اول با . آميخته استفاده شد

هاي گيري شبكهمؤثر بر شكل بعد از شناسايي عوامل. روش تحليل تم مورد تحليل قرار گرفت
. نفر از شهروندان منطقه شش تهران توزيع گرديد 370اي در بين پرسشنامه ،نظر خبرگان ازسياسي 

كه در نظر شهروندان مهمترين عامل اثرگذار براي افزايش حضور حاكي از آن است نتايج به دست آمده 
هاي حضور فعال در عرصهتواند  ميهاي اجتماعي است كه شبكه توسعههاي سياسي در شبكه

   .سازدسياسي را در آنان نهادينه 
  .دولت، روش تحقيق آميخته-هاي سياسي، مشورت سياسي، تعامل شهروندانشبكه :كليدي مفاهيم

                                                            
   )(N.ebadi@ut.ac.ir تهران دانشگاه مديريت دكتري دانشجوي  *

  تهران دانشگاه مديريت دانشكده دانشيار  **
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  مقدمه
سنتي، عمومي سال گذشته مفهوم اداره امور عمومي با گذر از اداره امور  50در طول 

نوين به مرحله چهارم خود يعني حكمراني خوب رسيده مديريت دولتي و مديريت دولتي 
گيرد كه از طريق آنها شهروندان و حكمراني سازوكارها و فرايندهايي را در بر مي. است
احقاق  و ها را كمرنگ ساختهتوانند منافع خود را مورد بحث قرار داده، تفاوتها ميگروه

دولتي و خصوصي  ني در كنار بخشفعال شدن بخش جامعه مد. حقوقشان را تضمين نمايند
ها در حكمراني متضمن پاسخگويي هر دو بخش بوده و مشاركت شهروندان در سياستگذاري

   .(Shabbir Cheema, 2007) سازدتسهيل ميرا 
اين ارتباط آزاد . براي حكمراني دموكراتيك تعامل بين شهروندان و دولت ضروري است

هايي كه بايد درباره آنها تصميم بگيرند، ز موقعيتكند تا انخست، به شهروندان كمك مي
، امكان بحث پيرامون مسائل 1درك صحيحي به دست آورند؛ دوم، با داشتن كاركرد مشورتي

پذير هاي تثبيت شده را امكاننمايد؛ سوم، ارزيابي و انتقاد از قدرتعمومي را فراهم مي
ها از طريق تعامل آزاد اطالعات و ايدهكند مبادله بيان مي 2رودر همين راستا . سازد مي

در حقيقت  ).(Rho, 2004 دولت عامل كليدي موفقيت دموكراسي است-شهروندان
ساالر نيازمند مناسباتي مابين دولت و ملت هستند كه در آن شهروندان هاي مردم نظام

 ابراز دارندهاي سياسي خود را آزادانه در هر دو شكل بيان عقايد و انجام كنش سياسي ديدگاه
(Ramsey, 2008).  
از اين رو بايد . دولت دموكراتيك مبتني بر توافق شهروندان استوجود عالوه بر اين 

تحقق اين  .هاي عمومي بيابدهايي را به منظور ايجاد توافق، تصحيح و گسترش ديدگاهروش
براي حل كرده،  3را طرحامر نيازمند بحث مستمر بين شهروندان است تا مسائل عمومي 

ه از استدالل ها با استفادحلهاي جايگزين ارائه داده، از راهحلراه) مبتني بر دستوركار(مسائل 
 گيري نمايندها نتيجهبعضي از بديل شويقنهايت از طريق ت و در و منطق حمايت نموده

(Rho, 2004). ا هاي سياسي خود رتعامل با يكديگر، ديدگاه در حقيقت شهروندان از طريق
تر تر و متفكرانههاي آگاهانهتواند به قضاوتاين امر مي. دهندمبادله كرده و گسترش مي

گذاران هستند و اگر مشيآل شهروندان نهايتاً همان خطدر يك دموكراسي ايده .منجر گردد
تواند بهترين تصميم هاي ژرف دسترسي نداشته باشند، دموكراسي نميدر بين خود به قضاوت

  .(Gastil, 1994) كن را اتخاذ نمايدجمعي مم
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بحث سياسي بين شهروندان و وجود تعامل بين آنان و بستر گيري از سوي ديگر شكل
ساز اعتماد سياسي بوده و با هاي سياسي است، زمينهمسئوالن كه به معناي همان شبكه

را بهبود افزايش دانش سياسي شهروندان حضور فعاالنه و آگاهانه آنان در عرصه سياسي 
هاي سياسي هم خود الزامي براي تحقق حكمراني گيري شبكهبنابراين شكل. بخشدمي

  . هاي ديگر آن استساز پيش شرطدموكراتيك بوده و هم زمينه
در جامعه ما نيز هر چند سازوكارهاي چندي براي ارتباط شهروندان با مسئوالن درنظر 

روندان با يكديگر شكل گرفته است؛ تضمين هايي نيز براي تعامل شهگرفته شده و انجمن
با آگاهي از انتظارات شهروندان براي . كارايي آنها نيازمند شناسايي عوامل مؤثر بر آن است

توان مشاركت آنان را بيش از پيش بهبود بخشيده تا در نهايت ها ميحضور در اين شبكه
. ن داشته باشندكه دولتمردان اهتمام بر تحقق آ شود يب مسبهاي برحق شهروندان خواسته

گيري از روش پژوهش آميخته سعي دارد به اين سؤال پاسخ بنابراين مطالعه حاضر با بهره
شود شهروندان تمايل بيشتري به بحث پيرامون مسائل سياسي سبب ميدهد كه چه عواملي 

   شان تعامل بيشتري برقرار نمايند؟با يكديگر داشته باشند و با مسئوالن
  

  پژوهش  مروري بر ادبيات
  هاي سياسي تعريف شبكه

صداي عامه روشي است كه از طريق . است 4صداي عامه مييكي از انواع مشاركت عمو
-سازند و شامل فعاليتهاي خود را پيرامون مسائل عمومي مطرح ميشهروندان ديدگاهآن 

شروع نامه، مشاركت در مبارزات انتخاباتي از طريق ايميل، هايي مانند امضاي يك اعتراض
تواند اين نوع مشاركت مي. يا كمك به يك وبالگ سياسي و تعامل با مسئوالن دولت است

  ).Zukin et al., 2006( هاي سياسي و هم مدني باشدهم از نوع فعاليت
ها به جاي اتكاي بر منابع مالي گسترده يا منابع انسانيِ با مهارت باال سازماندر حقيقت 

وابستگي آنها . نمايند تأكيدو اعتبار  5مركزيت منظور كسب به روابط،  توانند بر ايجاد و بسيجمي
گذاران تبديل به عامالني مشيها و كنشگران آنها را در ديد خطاي از سازمانبه دامنه گسترده

- مرتبط، در بسيج حاميان و شكل دادن ائتالف هايِبه بياني ديگر سازمان. اثرگذار خواهد نمود

دهد، موقعيت بهتري گذاران افزايش ميمشيرا براي اثرگذاري بر خط هايي كه توانايي آنها
به طور خاص روابط با احزاب سياسي و نهادهاي دولتي ظرفيت سازمان را براي  بنابراين .دارند

براي سطح آنچه  (Morales & Ramiro, 2011).  دهدها افزايش ميمشياثرگذاري بر خط
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 )1983( ، مانسبريج)1984( باربر .به سطح اجتماعي را نيز داردسازماني مطرح شده قابليت تعميم 
گذاران مشيبا مسئوالن دولتي و خط آل به طور منظميك شهروند ايده معتقدند )1994( 6و ماتيو

هاي حكومت نيز به ترين مدلآنها معتقدند حتي ابتدايي. نمايدو ساير شهروندان مشورت مي
   .Gastil, 1994)( نياز دارندگذاران مشيارتباط بين شهروندان و خط

. 1: كردچهار سطح تعريف توان ميبه طور خاص براي تعامل بين شهروندان و دولت 
. 4تراكنش خدمات عمومي . 3گفتگو با هدف جستجوي اطالعات . 2قابليت دسترسي  

 فرض است كه شهروندان تمايل دارنداين مدل بر مبناي اين پيش ).1شكل (فضاي عمومي 
در  آنو مشورت پيرامون مسائل مشي هاي خطتا به منظور جستجوي اطالعات، ارائه توصيه

تواند از طريق تمامي اين مراحل هم مي. فرايندهاي حكمراني، در تماس با دولت باشند
هاي عمومي و هم سازوكارهاي سنتي مانند تلفن، نامه، گفتگوي چهره به چهره و نشست

مشي ديجيتال، و گفتگوي خط 7هايتاالرها، سايتل ايميل، وبسازوكارهاي ديجيتال شام
  . ديجيتال صورت گيرد

 

  
  (Rho, 2004) دولت-سطوح تعامل شهروندان. 1شكل                       

  
قابليت دسترسي يعني سطح اولِ تعامل شهروندان با دولت، به معناي ميزان سهولت  

ترين مؤلفه تعامل شهروندان با دولت ارتباط اصلياين سطح از  .نزديك شدن به دولت است
سطح دوم . است چرا كه بدون دسترسي آسان به دولت تعامل مؤثري رخ نخواهد داد

ارتباطات، يعني گفتگو به منظور جستجوي اطالعات، به نوعي از تعامل بين شهروندان و 
در . گيردصورت ميه با هدف جستجو و فراهم كردن اطالعات از دولت كدولت اشاره دارد 

مطرح كردن تقاضا و دريافت خدمات عمومي با دولت تعامل  برايسطح سوم، شهروندان 
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ها، تمديد اين تعامل با هدف تراكنش خدمات عمومي مانند پرداخت ماليات. كنندبرقرار مي
-و ثبت نام اتومبيل از طريق سازوكارهاي سنتي و ديجيتال صورت مي گواهينامه رانندگي

شود، در عصر اطالعات، ارسال خدمات عمومي، كه دولت الكترونيك ناميده مي البته .گيرد
سطح چهارم، يعني فضاي عمومي، شهروندان در فرايندهاي نهايت در در . افزايش يافته است

هاي عمومي، تابلو اعالنات اين سطح از مشاركت شامل نشست. كنندحكمراني مشاركت مي
  . (Rho, 2004) مشي استديجيتال خط تاالرهايها وتوصيهبراي مطرح كردن شكايات و 

بگيريم، در خواهيم سطوح زير را براي مشاركت الكترونيك در نظر  در همين راستا اگر
ترين سطوح آن تعامل شهروندان با يكديگر و با مسئوالنشان در باالترين يا عميق يافت كه
آگاهي دادن الكترونيك . 1 :شود يمنجر م) افقي و عمودي(هاي سياسي شبكه به توسعه

تواند يا از سوي دولت به سمت شهروندان يا از فراهم نمودن يك سويه اطالعات كه مي(
مجراي محدود دو سويه كه به (مشورت الكترونيك . 2؛ )شهروندان به سوي دولت باشد

مكاري ه. 3؛ )دهد اما متضمن مشاركت بيشتري نيستشهروندان اجازه انتقال عقايد را مي
هاست اما مشينفعان در توسعه خطمشاركت فعاالنه ذي(مبتني بر اعتماد متقابل الكترونيك 

عامه مردم (توانمندسازي الكترونيك . 4؛ )گيري نهايي بر عهده دولت خواهد بودتصميم
اين براي اينكه ). Boyd, 2008( )نمايندتصميمات نهايي را بصورت مشروع اتخاذ مي

اقتصادي مردم كمك نمايد، الزم  -الكترونيك به توسعه پايدار  و تعالي اجتماعيمشاركت 
است كه شهروندان صرفاً به عنوان دريافت كننده منفعل اطالعات از طريق خدمات مبتني بر وب 
ديده نشوند بلكه شركاي فعالي درنظر گرفته شوند كه از طريق انتشار اطالعات مرتبط با دولت 

  .(United Nation, 2012)ند و براي تعامل با دولت مورد حمايت قرار گيرند مشاركت داده شو

  دولت را جداي از يكديگر-ها تعامل بين شهروندان و شهرونداناكثر پژوهش
  ، 9سياسي ، گفتگوي8مورد مطالعه قرار نداده و از واژگان متفاوتي مانند بحث سياسي

 و مشاركت گفتماني، ) (Thomson, 2007، مشورت و بحث مشورتي10مكالمه سياسي
Cook, Carpini, & Jacobs, 2007)(  براي تبيين اين تعامالت استفاده كرده و براي هر

در ادامه ابتدا به طور مختصر به بررسي تمايزات اين . اندكدام تعاريف خاصي مطرح كرده
پيامدها و عوامل در نهايت . كنيممفاهيم پرداخته و سپس تعريف مورد نظر خود را ارائه مي

    .هاي سياسي را بررسي خواهيم كرداثرگذار بر شبكه
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و فاقد هدف  است كه خودانگيخته، ساختارنيافتهبحث سياسي مكالمه بين شهروندان 
امون مسائل سياسي به طور گفتگوي دوستان، خانواده و همكاران پيربنابراين . آشكار است
سياسي همه انواع مكالمه  به طور مشابه .شودتواند بحث سياسي ناميده مي زني غيررسمي
كه داوطلبانه توسط شهروندان  شودرا شامل مي هاي سياسيها، يا استداللبحث گفتگوها،

   .اي نداردانجام شده و هدف خاص يا طرح از پيش تعيين شده
به دليل دارا بودن هدف، متمايز از بحث و مكالمه سياسي گفتگوي سياسي در مقابل 

و ارزيابي تفكر  اطالعات، ارائه نقطه نظرات معين فتگوي سياسي به معناي مبادلهگ. است
بين از پژوهشگران  حتي برخي. بوده كه داراي هدفي نهايي است سايرين پيرامون يك مسأله

با مشورت كه رسمي و ساختاريافته است تمايز قائل  بودهبحث كه غيررسمي و ساختارنيافته 
و  بودن مشورتي را عمومي بودن، غيراستبدادي هاي اصلي بحثويژگيجمله شده و از 
چرا كه افراد گردهم آمده تا پيرامون يك مسأله بحث كرده و به نتيجه يا . دانندبرابري مي

بعضي ديگر از واژه ديالوگ استفاده كرده و آن را  ). (Thomson, 2007اجماعي دست يابند
در حقيقت . كنندها توصيف ميدرباره نگرش به جاي بحث به عنوان كنش تسهيم اطالعات

كنندگان فعاالنه با يكديگر ارتباط برقرار ديالوگ نوعي كنش ارتباطي است كه در آن مشاركت
تواند به درك مشترك، يا زبان مشتركي تبديل كرده و اگر زمان كافي به آن داده شود مي

  ). Walsh, 2007(گردد كه توسط همه افراد به طور يكسان درك مي شود
كند كه به تر از بحث و مشورت سياسي ارائه ميتعريفي جامع مشاركت گفتمانياما 
هاي رسمي و غيررسمي به صورت چهره به چهره، گردهم آمدن شهروندان در محيط معناي

اگرچه . استالمللي تلفني يا از طريق اينترنت براي بحث پيرامون مسائل محلي، ملي يا بين
هاي مشاركت مدني و سياسي اكثر تحليلاست، مشاركت  زشكلي انيز عمومي  گفتماناين 

دهي، فعاليت براي يك حزب سياسي، هاي مشاركت شهروندان مانند رأيبر انواع روش
. كنندو اعتراضات و مانند آن تمركز مي هاي داوطلبانهپيوستن و مشاركت فعاالنه در سازمان
- ي عمومي را به عنوان يك نوع مشاركت درنظر مياين درحالي است كه به ندرت گفتگو

ها، آگاهي هاي آنان را براي بيان و توسعه ديدگاهگفتگوي با ساير شهروندان، فرصت. گيرند
 دهدهاي مشترك افزايش ميها و اولويتو مشخص كردن دغدغه از مواضع ساير افراد

Cook, Carpini, & Jacobs, 2007).(   
هاي سياسي هرگونه تعاملي است كه در مقابل ساير شبكه )2000( طبق تعريف ماگنو

دولت -يا همان شهروندان 12به سمت سياستگذاران) هاي افقيشبكه( 11هاي شهرونديگروه
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ظريفي كه پژوهشگران بين اين  هايبنابراين تفاوت .گيردميصورت ) هاي عموديشبكه(
در پژوهش حاضر ده گرفته شده است، ها هم ناديمفاهيم قائل شده و حتي در اكثر پژوهش

نظر  هاي سياسي درتوانند به عنوان زير مجموعه شبكهو همه آنها مي نيز مورد توجه نبوده
   .گرفته شوند

  
  هاي سياسي گيري شبكهعوامل اثرگذار بر شكل

) تعامل شهروندان با يكديگر(سياسي افقي  هايدر ارتباط با عوامل اثرگذار بر شبكه
مشاركت گفتماني را به عنوان متغير مستقل، در چهار  (2007)كوك، دلي كارپيني و جاكوب 

  : اندبندي كردهشكل دسته
رسمي؛ يافته رسمي يا غيرهاي سازمانبه معناي حضور در نشست: مشورت چهره به چهره. 1
هاي غيررسمي پيرامون مسائل عمومي به صورت مشاركت در مكالمه: 13گفتگوي سنتي. 2

ي، تابلوهاي هاي اينترنتروممشاركت در چت: مشورت اينترنتي. 3چهره به چهره يا تلفني؛ 
محلي، ملي و  هاي بحث برخط براي بحث درباره مسائلو ساير گروهاعالنات الكترونيكي 

هايي كه از طريق اينترنت ا پياماستفاده از ايميل يشامل : گفتگوي اينترنتي. 4المللي؛  بين
  . هاي عموميرسمي درباره دغدغهتا گفتگوي غير 14شودبين افراد به سرعت مبادله مي 

آنها در پژوهش خود كه تنها پژوهش در دست در ارتباط با عوامل اثرگذار است، اين عوامل را 
سرمايه ، )تحصيالت، درآمد، سن و جنسيت( اقتصادي- موقعيت اجتماعيدر چهار دسته 

. اندمورد بررسي قرار داده فناوري اطالعات و ارتباطات و 15اجتماعي، تعهد سياسي
بر ساير اشكال  اقتصادي- اجتماعيعوامل دهد همانطور كه هاي آنان نشان مييافته

. ماني نيز اثرگذارندمشاركت سياسي و مدني تأثيرگذار هستند، بر سه نوع از چهار نوع مشاركت گفت
تنها استثناء معنادار نبودن تأثير مثبت تحصيالت بر مشورت اينترنتي است كه دليل آن كوچك 

 . گيرندبودن اندازه نمونه كساني است كه در اين گروه جاي مي

كه درآمد بر اشكال تعامل با مسئوالن دولتي و مشاركت در حالي در دهدنشان ميها يافته
تخاباتي تأثيرگذار است، بر مشاركت در گفتمان پيرامون مسائل سياسي تأثير مبارزات ان

همچنين عليرغم عدم تأثير سن بر اكثر اشكال مشاركت سياسي و مدني، بر . مستقيمي ندارد
يعني افراد جوانتر تمايل بيشتري به مشاركت در . مشاركت گفتماني تأثير منفي معناداري دارد
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جنسيت شورت اينترنتي داشته و در اين ميان گوي اينترنتي و مگفتگوي عمومي سنتي، گفت
 .  ارتباط معناداري با هيچكدام از اشكال مشاركت گفتماني ندارد

، عضويت سازماني با مشاركت در گفتگوي سرمايه اجتماعيدر مورد تأثير متغيرهاي 
گي مثبت هاي مشورتي چهره به چهره همبستهاي مشورت اينترنتي، فرومرومسنتي، چت

اعتماد اجتماعي به عنوان مؤلفه ديگر سرمايه اجتماعي با مشورت چهره به همچنين . دارند
بنابراين عالوه بر اينكه سرمايه  .دهدچهره و گفتگوي سنتي و اينترنتي رابطه مثبت نشان مي
گيري گفتماني سياسي مورد نياز است اجتماعي در فضاي تعاملي چهره به چهره براي شكل

  . رسدكند ضروري به نظر ميفضاي مجازي نيز كه بي نامي را ترويج ميدر 

به را اعتماد سياسي، دانش سياسي، عالقه سياسي و كارآمدي سياسي اين پژوهشگران 
كه اعتماد سياسي و كارآمدي سياسي با  دادندنشان تعريف كرده و تعهد سياسيعنوان 

سياسي با گفتگوي اينترنتي، و عالقه  مشورت چهره به چهره و گفتگوي اينترنتي، دانش
هاي مشورتي چهره به چهره و گفتگوي سنتي به طور مثبتي سياسي با مشاركت در فروم

   ).Cook, Carpini, & Jacobs, 2007( رابطه دارد
هاي  به عنوان يكي از مهمترين بسترسازهاي شبكه در نهايت فناوري اطالعات و ارتباطات

هاي جديد اين رسانه. از بين بردتمايز بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان را سياسي، 
توانند به آنچه كه در مركز امور سياسي ميمردم  عمومسازند كه از طريق آن مجرايي را فراهم مي

منصبان، سياستمداران و  با ترسيم مجدد ارتباط بين صاحب آنها. دهنددهد واكنش نشان رخ مي
و همچنين ارتباط بين خود مردم، فرهنگ سياسي جديدي را عرضه داشته و  جامعه  عامه مردم

به ويژه اينترنت از طريق فراهم كردن گفتمان  . (kim, 2006)دهنديمدني پر جنبشي را پروش م
و دسترسي شفاف و بدون محدوديت به كاركرد دروني حكومت، به  مدني باز با جمعيتي گسترده

اي در حمايت از حقوق و صدا و حاشيههاي بيداي افراد و گروهروشي براي اعمال ص
به طور خاص باز بودن و جامعيت اينترنت و توانايي آن براي . هايشان تبديل شده است خواسته

 هاي اجتماعي به دسترسي به توسعه انساني، اقتصادي و سياسي كمك نموده استايجاد شبكه
)(Michelson, 2006.  است كه با خلق فضاي عمومي الكترونيك به فرايندهايابزاري اينترنت 

با ايجاد مشورت و گفتگو بين و  )Kaye & Johnson,) 2002 دموكراتيك نيرويي تازه بخشيده
از طريق همين گفتگو . فضاي عمومي را گسترش دهد تواندهايشان، ميشهروندان و حكومت



 سياسي در جهت حكمراني خوب هاي شبكه گيري شكل بر مؤثر عوامل شناسايي

9 

يابند و بطور هاي خود را ميو ايدهها است كه شهروندان و ذينفعان امكان تبادل ديدگاه
    ).Lenihan, 2008( كنندگيري مشاركت ميتري در تصميم مستقيم
  
  پژوهش  روش

هاي  آوري، تحليل، و تركيب دادهبر جمعبهره گرفته كه روش آميخته از پژوهش حاضر 
ميزان هاي تحقيق آميخته بر اساس طرح. كندكمي و كيفي در يك مطالعه واحد تمركز مي

اولويت يا اهميت هر يك از دو دسته تحقيق كمي يا كيفي و توالي زماني استفاده از آنها 
 & Creswell).شوند كه يكي از انواع آنها طرح تحقيق اكتشافي استبندي ميتقسيم

Plano Clark, 2007, 85)   
گيري مشورت بين توانند شكلحاضر شناسايي عواملي است كه ميهدف پژوهش 

-با توجه به جديد بودن مفهوم شبكه. دان و تعامل آنان با مسئوالن را بهبود بخشندشهرون

و اينكه اين متغير به شدت متأثر از بستري است كه در آن مورد مطالعه قرار  سياسيهاي
از . گيرد، ضرورت دارد تا از طريق يك پژوهش كيفي عوامل مؤثر بر آنها شناسايي شودمي

گردد، انجام هاي سياسي، در سطح اجتماعي تعريف ميمفهوم شبكهسوي ديگر از آنجا كه 
گردد كه در پژوهش كيفي در سطح نخبگان، منجر به ناديده گرفتن نگرش كساني مي

بنابراين الزم است تا تأثير عوامل شناسايي . هاي سياسي متعلق به آنهاستحقيقت شبكه
به همين منظور از يك روش كمي براي  .شده را از ديد شهروندان نيز مورد بررسي قرار داد

در نهايت از آنجا كه در پژوهش حاضر الويت . شودآزمون تأثير اين عوامل استفاده مي
هاي كيفي و ها، ابتدا دادهشود و در توالي گردآوري دادههاي كيفي داده ميبيشتري به داده

  . ع آميخته اكتشافي استگردد، بنابراين طرح تحقيق از نوهاي كمي گردآوري ميسپس داده
در اين پژوهش دو جامعه آماري به صورت جداگانه بررسي : جامعه و نمونه آماري

هاي كيفي و شهروندان منطقه شش اساتيد مديريت دولتي جهت گردآوري داده: شوندمي
اين منطقه به اين دليل انتخاب گرديد كه به نظر . هاي كميشهر تهران جهت گردآوري داده

كه تأثيرگذار بر (اقتصادي  -شهروندان از لحاظ موقعيت اجتماعيطيف متفاوتي از رسد مي
  . در آنجا ساكن هستند) سياسي استهاي شبكه

به همين منظور . گيري از بخش كيفي به روش گلوله برفي صورت گرفته استنمونه
و ساير افراد با اولين مطلع كليدي با توجه به حوزه فعاليت و پژوهش ايشان انتخاب گرديد 

گيري تا فرايند نمونهگلوله برفي  در روش. تشخيص فرد قبلي مورد مصاحبه قرار گرفتند
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اي كه در آن هيچ بينش يعني به مرحله. يابد كه به نقطه اشباع نظري برسيمزماني ادامه مي
نقطه  در مطالعات اجتماعي معموالً. شودها حاصل نميو ايده جديدي از گسترش بيشتر نمونه

بود اما براي  9در اين پژوهش نقطه اشباع، مصاحبه شماره . نمونه است15تا  10 اشباع در
  . مصاحبه ادامه يافت 12ها تا اطمينان مصاحبه

به . نيز به روش خوشه اي چند مرحله اي صورت گرفته است بخش كمي گيري از نمونه
هاي آرژانتين، محله. ديداين ترتيب كه منطقه شش به دو خوشه شمال و جنوب تقسيم گر

آباد، گاندي، فاطمي در خوشه شمال  و اميرآباد، كشاورز، ميدان وليعصر، آباد، عباسيوسف
طبق فرمول جامعه نامحدود با سطح خطاي . پارك الله، نصرت در خوشه جنوب جاي گرفتند

زيع گرديد پرسشنامه تو 400براي اطمينان بيشتر  كه 384، حجم نمونه برابر است با درصد 5
پرسشنامه و در هر  200به طور يكسان در هر دو خوشه . آوري شدپرسشنامه جمع 370و 

انتخاب افراد به صورت تصادفي صورت گرفت اما . پرسشنامه توزيع گرديد 40محله حدود 
همچنين تالش شد . تركيب سني و جنسيت پاسخ دهندگان در زمان توزيع مدنظر قرار گرفت

برداشت نادرست از سؤاالت، سؤاالت توسط پژوهشگر پرسيده شده و براي جلوگيري از 
  . ها ثبت گردد تا در صورت لزوم ابهامات تشريح گرددپاسخ

هاي كيفي به منظور گردآوري داده: ها و روايي و پايايي آنابزار گردآوري داده
انجام گرفته از هاي به منظور تعيين پايايي مصاحبه. پژوهش از مصاحبه استفاده شده است

و كدگذاري توسط دو ) پايداري(كدگذاري مجدد توسط پژوهشگر در يك فاصله زماني 
براي دو مصاحبه استفاده شده و سپس شاخص درصد پايايي ) قابليت ايجاد مجدد(كدگذار 

درصد باشند كدگذاري انجام شده از  60ها بيشتر از اگر اين شاخص. محاسبه گرديده است
مصاحبه هشتم و يازدهم  براي .)1386كريپندورف، (برخوردار خواهد بود  پايايي مناسبي

بنابراين . است 81و  84و درصد قابليت ايجاد مجدد  93و  87درصد پايداري به ترتيب 
   . كدگذاري از پايايي مناسبي برخودار است

ز پرسشنامه مركب ا. هاي كمي از پرسشنامه استفاده شده استبه منظور گردآوري داده
سؤال در نظر گرفته شده  9هاي سياسي بود كه براي متغير ميزان حضور در شبكه سؤال 73
همه سؤاالت براساس طيف پنج . ساير متغيرها نيز حداقل از سه سوال برخوردار بودند. بود

  . به معناي بسيار زياد تنظيم شده بود 5به معناي بسيار كم تا  1اي ليكرت از گزينه
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   هاي پژوهشيافته
-ها، حاكي از آن است كه عوامل اثرگذار بر شبكههاي اصلي استخراج شده از مصاحبهتم

پذيري، تعهد توان در چهار دسته بسترسازهاي فضاي عمومي، دموكراسيهاي سياسي را مي
  .سازي مطرح نمودسياسي، سازوكارهاي شبكه

   
  هاي كيفييافته

مومي است، فضايي عاري از تعصب هاي سياسي فضاي عگيري شبكهاولين الزام شكل
به بيان ديگر در چنين . كنندكه در آن شهروندان در فرايندهاي حكمراني مشاركت مي

فضايي ضمن فراهم شدن امكان تعامل شهروندان با مسئوالن، گفتمان آگاهانه، مستدل، 
وجود در حقيقت . (Rho, 2004) گرددانتقادي شهروندان با يكديگر نيز ميسر مي -عقاليي
كند تا بتوانند آزادانه هاي اجتماعي در جامعه اين امكان را براي شهروندان فراهم ميآزادي
ها و نظرات خود را با يكديگر تسهيم كنند و از اين طريق دانش سياسي خود را افزايش ايده
 به شكليشوند مجبور ميشهروندان  اي آزادي انديشه وجود نداشته باشدجامعهاگر در . دهند

خاص فكر كنند تا حق ادامه حيات داشته باشند و هنگامي كه آزادي بيان سلب گردد امكان 
در . شودهاي مخالف وجود نداشته و تنها يك صداست كه شنيده ميبروز و ظهور انديشه

 .      اي شهروندان تمايلي به مشورت با يكديگر و تعامل با مسئوالن ندارندچنين جامعه

اي باشند و به گونه ن همواره نگاهي از باال به پايين به مردم داشتههمچنين اگر مسئوال
كنند كه شهروندان خود را جداي از آنان بدانند مردم از مسئوالن دور شده و اين امر ارتباط برخورد 

در مقابل اگر مسئوالن سياست بازي داشته يا همان هنجارهاي . دهدبين آنان را كاهش مي
را براي ) بعد فرهنگ مدني(را بپذيرند يعني حق مشاركت سياسي و مدني سياسي دموكراتيك 

 )بعد تحمل سياسي(همه افراد بپذيرند و حقوق سياسي را به مخالفان دولت يا نظام نيز اعطا نمايند 
)Booth & Richard, 1996( ، شهروندان اين امكان را خواهند يافت كه نظرات خود، هر چند

پذيرند كه همه شهروندان به بياني ديگر هنگامي كه مسئوالن مي. مطرح سازندرا  با آنان، مخالف
هاي اجتماعي بايد براي همه آنان حتي مخالفان به حق مشاركت در امور كشور را داشته و آزادي

در حقيقت هنجارپذيري سياسي . رسميت شناخته شود، تحمل سياسي بيشتري هم خواهند داشت
 .سازدتمايل شهروندان به تعامل با آنان فراهم ميمسئوالن زمينه را براي 



   1392 تابستان، 30تم، شماره شفصلنامه علوم مديريت ايران، سال ه

 

12 

يعني (تواند تحمل سياسي معتقدند كه گفتگوي سياسي مي در مقابل پژوهشگران بسياري
ها و احترام به تفاوت ،)هايي كه مورد عالقه ما نيستندهاي مدني به گروهتمايل به اعطاي آزادي

به بيان ديگر مشاركت  ).Walsh, 2007( يجاد كندهاي اجتماعي را ايكدلي با ساير اعضا يا گروه
چرا كه اين گفتگو درباره مسائل عمومي . در مشورت عمومي ابزار توسعه اخالقي شهروندان است

هاي رقيب را مورد مالحظه قرار داده و مسئوليت رفاه خود سازد تا عاليق و ارزشآنان را وادار مي
همچنين اگر دولت اين  .Cook, Carpini, & Jacobs, 2007)( و ديگران را با هم درنظر آورند

باور را در ذهن داشته باشد كه تعامل با شهروندان تنها موجب دردسر بيشتر براي او خواهد شد، 
دولتمردان بايد تالش كنند از همه . تمايلي به برقراري تعامل با شهروندان نخواهد داشت

براي ... هاي تلفني، نامه و ايميل وچهره، تماسهاي چهره به سازوكارهاي موجود مانند مالقات
برقراري ارتباط با شهروندان استفاده كرده و نظرات شهروندان را همواره مدنظر داشته و مشكالت 

هاي مربوط به تم  دهنده مجموعه تمجدول يك نشان. مطرح شده توسط آنان را برطرف نمايند
  . اصلي بسترسازهاي فضاي عمومي است

  
  هاي مربوط به بسترسازهاي فضاي عموميجموعه تمم. 1جدول

تم 
شماره   گزاره كالمي هاي فرعيتماصلي

 مصاحبه

بسترسازهاي فضاي عمومي
 1

وجود 
هاي آزادي

 اجتماعي

- هايي كه فكر ميانسان.هاي آزاد هستيمدر فضاي آزاد ما شاهد انسان

نيستند، منافع كنند، دغدغه دارند، مسئول هستند، اجتماعي هستند، فردگرا 
آنها تمايل به همكاري دارند . شودفردي آنها در منافع جمعي تأمين مي
در فضاي آزاد چه در سطح . كندچون همكاري منافع آنها را تأمين مي
دهد، اعتماد ها مشاركت رخ ميفردي، چه در سطح احزاب و رسانه

ها حوزهدر همه . يابداجتماعي و سياسي باالست و مشورت افزايش مي
- اين ترس وجود دارد اما در مورد مسائل سياسي شديدتر است و چارچوب

  .كندهاي سخت نيز آن را تشديد ميبندي

5،6،7،8،11،12

هنجارپذيري2
 مسئوالن

اي فرهنگ نقد وجود نداشته باشد طبيعي است كه اگر در جامعه
 2،7  .مسئوالن هم تمايلي به برقراري ارتباط نداشته باشند

خواهي تعامل3
 مسئوالن

. خواستن مسئوالن و شهروندان هر دو براي برقراري ارتباط مهم است
اما يك . كننداگر آنها به مردم تمايلي نشان دهند، مردم هم مشاركت مي

خطر در كشورهاي ديكتاتوري وجود دارد ممكن است مردم از آن سمت 
گيرد بچه ها گرم مي مانند يك پدر به شدت مقتدر كه كمي با. بوم بيافتند

  .و آنها ممكن است به فكر سرنگوني پدر باشند

2،3،5،7،9،10 
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هاي سياسي عالوه بر اينكه به فراهم شدن بسترهاي ذهني از سوي گيري شبكهشكل
خودمحوري  .پذيري از سوي شهروندان نيز هستدولت نيازمند است، مستلزم دموكراسي

آنها . هايشان احساس نكنندا ديگران و تسهيم ايدهشود افراد نيازي به مشورت بباعث مي
. پندارندها و نظرات خود را برتر از ديگران ميمرجع همه چيز را در خود جستجو كرده و ايده

پذيري دموكراتيك شهروندان در خانواده و نهادهاي آموزشي اصول از سوي ديگر در جامعه
مشاركت دادن و مشورت با افراد در اين . دكنندموكراتيك را آموزش ديده و آن را تمرين مي

هاي آتي پيرامون هاي عملي است كه افراد را براي مشورتكننده همان تمريننهادها فراهم
اي باشد كه پذيري شهروندان به گونهبنابراين اگر جامعه .سازدمسائل سياسي آماده مي

نداشته يا به نيز هنجارهاي سياسي دموكراتيك را نپذيرند، اساساً تمايلي به مشورت با ديگران 
اي كه از آن به ، همان پديدهگردند كه نظراتي مشابه آنان داشته باشنددنبال افرادي مي

ني ها به سمت همگشود شبكهمي سبباين امر . شودعنوان خطاي منساني در ادراك ياد مي
پيش بروند چرا كه مشورت كردن با افراد با آراء مخالف بحث سياسي را به مشاجره سياسي 

پذيري هاي مربوط به تم اصلي دموكراسيدهنده مجموعه تمجدول دو نشان. كندتبديل مي
  .تاس

هاي سياسي است تعهد سياسي عامل اثرگذار ديگر بر ميزان حضور شهروندان در شبكه
بدون ترديد . احساس كارآمدي، حساسيت سياسي و دانش سياسي است كه شامل اعتماد،

شهرونداني كه نسبت  .گيري ارتباط بين افراد، اعتماد استيكي از اصول اساسي در شكل
اعتمادند اين تصور را خواهند داشت كه طرف مقابل تنها به منفعت خود به يكديگر بي

- اعتمادي سبب مياين بي. خواهد كرد استفادهانديشد و در اولين فرصت از وي سوءمي

شود شهروندان فكر كنند كه هزينه مشورت با ديگران باالست بنابراين تنها با 
اين امر در مورد دولت نيز . شوندنزديكترين افراد يعني خانواده وارد بحث سياسي مي

مد كنند مسئوالن افرادي ناشايسته و ناكارآهنگامي كه شهروندان فكر مي. صادق است
بوده كه تنها منفعت خود يا گروهي خاص را در ذهن داشته، برخوردي شفاف و صادقانه 

فايده كنند، تعامل با آنان را بينداشته و تالشي براي بهبود وضعيت نظام سياسي نمي
  .خواهند دانست
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  پذيريهاي مربوط به دموكراسيمجموعه تم. 2جدول
تم 
 اصلي

 هاي فرعيتم
 شماره گزاره كالمي

 مصاحبه

دموكراسي
پذيري

 

حاكم نبودن 1
 خودمحوري

اگر برسيم به اينكه جمع بهتر تأثيرگذار است، مسلماً حضور
اگر تعداد افرادي كه در اين . ها بيشتر خواهد شددر شبكه

ساني داشته باشند، محور يا منها هستند رويكرد منشبكه
من بايد اين باور كه ممكن است . شبكه شكل نخواهد گرفت

اشتباه كنم و بايد اشتباهات خود را بپذيرم و خرد جمعي بهتر 
  . كند، در ذهن همه وجود داشته باشدعمل مي

1،4،12 

پذيري جامعه2
 دموكراتيك

فرهنگ پدرساالري، همان فرهنگ استبدادي در سطح
يك خانواده پدرساالر، الگوي خانواده . خانواده است

هم مشورت و تشريك  ها باخانواده. دموكراتيك نيست
كنند، به جاي اينكه بچه ياد بگيرد مشورت و مساعي نمي

يا اگر . گيرد خود به تنهايي تصميم بگيردبحث كند، ياد مي
در مدرسه و دانشگاه امكان فراهم شود كه فرد عضو 

 .يابدهاي سياسي شود، مشورت افزايش ميها، گروهانجمن

11،12 

هنجارپذيري 3
 شهروندان

در مورد ساير. سياسي به مسأله قدرت مرتبط استبحث
مسائل ممكن است افراد با هم اختالف نظر داشته باشند اما 
در مورد مسائل سياسي چالش و مشاجره بين افراد ايجاد 

اگر . به ويژه افرادي كه در دو جريان مخالف هستند. شودمي
  .يابدآستانه تحمل پايين باشد مشورت سياسي كاهش مي

8،9،12 

   
از سوي ديگر اگر شما تعامالت گذشته خود با مسئوالن و ساير شهروندان را اثربخش 
دانسته و اعتقاد داشته باشيد كه نظرات شما در تعامالت مشورتي با مسئوالن مدنظر قرار 
گرفته و مشكالت مطرح شده در اين تعامالت، بهبود يافته است، مجدداً از سازوكارهاي 

اين تجربه . راي ارتباط با مسئوالن و مشورت با شهروندان بهره خواهيد گرفتخواهي بپاسخ
در كنار اين عوامل . دهنده همان احساس كارآمدي سياسي استتعامل با مسئوالن شكل

شهرونداني نيز هستند كه بيشتر از سايرين دغدغه مسائل سياسي را در ذهن دارند، همواره در 
اين افراد به طور . شان آگاهي يابندقايع و امور سياسي جامعهتالشند تا به طور مختلف از و

. گيري كرده و سعي دارند تا اطالعات سياسي به روزي داشته باشندها را پيمداوم رسانه
. تفاوت باشندخود نسبت به مسائل سياسي بي آنان توانند در مباحثچنين افرادي قطعاً نمي

آنها از . ي نسبت به وقايع سياسي داخلي و خارجي دارنداين افراد عموماً آگاهي سياسي بيشتر
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شان را به ها و اصول دموكراسي حاكم آگاهند و سياستمداران و مسئوالن سيستم سياسيرويه
 نانآ هاي مباحثيكي از اولويت آيندهم ميگردهنگامي كه شناسند، در نتيجه خوبي مي

هاي مربوط به تم اصلي تعهد تم دهنده مجموعهجدول سه نشان. است مسائل سياسي
دهد كه اعتماد سياسي و كارآمدي سياسي با مشورت چهره به نشان ميها نيز يافته .سياسي است

چهره و گفتگوي اينترنتي، دانش سياسي با گفتگوي اينترنتي، و عالقه سياسي با مشاركت در 
 Cook, Jacobs( طه داردهاي مشورتي چهره به چهره و گفتگوي سنتي به طور مثبتي رابفروم

& Carpini, 2007 .(  
  هاي مربوط به تعهد سياسيمجموعه تم. 3جدول

تم 
 اصلي

 هاي فرعيتم
شماره  گزاره كالمي

 مصاحبه

تعهد سياسي
 

1
اعتماد 

سياسي و 
 اجتماعي

جمهور يا هر مسئول ديگر بااگر شهروندان احساس كنند مثالً رئيس
اما اگر فكر . يابدارتباطات افزايش ميهاي صحيح روي كار آمده، رويه

بازي روي كار آمده ارتباطات تنها به كساني كنند با تقلب، پارتي
اما كساني كه مخالفند حتي . شود كه طرفدار وي هستندمحدود مي

همچنين اگر من به شما . كنندبراي حق هم به وي مراجعه نمي
وقتي . كنمبحث مياعتماد داشته و شما را قبول داشته باشم با شما 

كنيد، ديدگاه نقادانه داريد، هاي مرا جاي ديگر مطرح نميبدانم بحث
 كنممشورت مي

3،4،8،10،12

2
احساس 
كارآمدي 
 سياسي

اينكه چقدر مردم باور دارند كه اين ارتباط صوري نيست، جدي است،
حال هر چه ميزان . واقعاً برونداد مثبتي دارد در ادامه مؤثر است

ها بيشتر باشد تعامل بيشتري شكل پاسخگويي مسئوالن به اين راه
 .گيردمي

3،5،6،7،12 

حساسيت 3
 سياسي

خواست شهروندان مهم است مثالً ممكن است شما در سازماني را باز
كنيد و بگوييد شهروندان نظر دهيد، اما كسي تمايل نداشته باشد 

  .تفاوت باشندبييعني شهروندان اساساً نسبت به مسائل سياسي 
7،9،10 

 دانش سياسي4
وقتي آگاهي سياسي. به دانش سياسي و عالقه فرد بستگي دارد

شوند اندك است راجع به چه چيزي بايد افرادي كه دور هم جمع مي
  .دانندشود به آن چيزي كه آنها ميحرف بزنند بحث كشيده مي

2،5،7،9،10 

شود افراد با يكديگر مشورت سياسي باعث ميدر نهايت يكي از مهترين عواملي كه 
 ،سازوكارهااز  منظور. داشته و با مسئوالن تعامل برقرار سازند وجود سازوكارهاي الزم است

كنند تا شهروندان بتوانند گردهم آمده و بسترهايي است كه اين امكان را فراهم مي
ها و احزاب NGOدهاي مدني، نهاتوان به مياز جمله آنها  .را مالقات نمايند مسئوالنشان
از آنجا كه اين نهادها براي شهروندان قدرت ايجاد كرده و توانايي آنها را در . اشاره كرد
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توانند تعامل دهند، هر چقدر بيشتر در جامعه نهادينه شده باشند، ميزني افزايش مي چانه
  . شهروندان با مسئوالن را افزايش دهند

اين امكان براي شهروندان فراهم گرديده كه بتوانند با  هاي ارتباطيبا گسترش فناوري
رسد به نظر مي. هزينه كمتر و با سرعت بيشتر با يكديگر و با مسئوالنشان تعامل برقرار كنند

كنند، به دليل فراهم بودن بسترهاي ارتباطي كساني كه از ابزارهاي ارتباطي نوين استفاده مي
ها سايتها، وبتوانند در خبرگزاريآنها مي. اهند داشتبيشتر امكان بيشتري براي تعامل خو

هاي كيم نشان يافته. نظر كرده و با يكديگر و مسئوالن ارتباط برقرار سازندها اظهارو وبالگ
دهي يك گفتمان مشورتي، منفعل بودن شهروندان و عدم دهد اينترنت از طريق شكلمي

. دهدفرايندهاي دموكراتيك را افزايش ميمشاركت آنان را كاهش و نقش شهروندان در 
 تعاملي بودن نه تنها الگوي ارتباطات عموديِ بين نخبگان سياسي و شهروندان عادي را تغيير

 ).Kim, 2006( دهد، بلكه همچنين ارتباطات افقي در بين شهروندان را توسعه ميداده
  .سازي استكارهاي شبكههاي مربوط به تم اصلي سازودهنده مجموعه تمجدول چهار نشان

  
  سازيهاي مربوط به سازوكارهاي شبكهمجموعه تم. 4جدول

 هاي فرعيتم تم اصلي
شماره   گزاره كالمي

 مصاحبه

سازوكارهاي 
 سازيشبكه

1
هاي شبكه

 اجتماعي و

 احزاب

توانند اين مشورت و تعامل راها مياحزاب و انجمن
منافع يك گيرند كه از اساساً شكل مي. افزايش دهند

قشر خاص جانبداري كنند بنابراين هم مشورت بين 
  .دهند هم تعامل با مسئوالن راشهروندان را افزايش مي

2،3،5،7،8،9،
12 

2
فناوري 

اطالعات و 
 ارتباطات

نظر را فراهم كنند و دسترسيها اگر فضاي تبادلرسانه
توانند به مردم به امكانات فني نيز فراهم باشد مي

هاي مثالً افراد به واسطه شبكه. كمك كنندمشورت 
شوند و در مورد يك سري اجتماعي دور هم جمع مي

  .كنندمسائل صحبت مي

1،3،12 

  
  هاي كمي يافته

هاي سياسي، اين عوامل به عنوان گيري شبكهبعد از مشخص شدن عوامل اثرگذار بر شكل
بعد از انجام تحليل عاملي اكتشافي از . متغيرهاي مستقل در نظر گرفته و تعريف عملياتي شدند

هاي سؤاالت آزادي. متغير شناسايي و وارد تحليل كمي شدند 10هاي استخراجي، مجموعه تم
اجتماعي، هنجارپذيري سياسي مسئوالن، تمايل مسئوالن به برقراري ارتباط، اعتماد سياسي بر 
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ها باقي عامل. ناميمد سياسي مياند كه اين عامل را آزادي و اعتماروي يك عامل  جاي گرفته
هاي اجتماعي، اعتماد اجتماعي، ها به ترتيب حساسيت سياسي، شبكهمتناسب با عناوين تم

پذيري سياسي، احساس كارآمدي سياسي، خودمحوري، هنجارپذيري سياسي شهروندان، جامعه
    .دانش سياسي و ميزان استفاده از فناوري اطالعات نامگذاري شدند

به دست آوردن روايي صوري و محتوا از نظرات خبرگان و براي سنجش روايي براي 
دهد تمام ها نشان مييافته. ملي تأييدي استفاده شدسازه هر يك از متغيرها از تحليل عا

هرچند براي سنجش . اجتماعي از برازش مناسبي برخوردارندهاي متغيرها به جز شبكه
هاي اجتماعي با مدل شبكهندارد استفاده شده است اما هاي اجتماعي از پرسشنامه استاشبكه
  .هاي گردآوري شده تناسب نداردداده

  
  

 

  
  
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  مدل مفهومي استخراجي از تحليل كيفي. 2شكل
 حاكي است كه تمامي متغيرها حاصل از همبستگي متغيرهاي مستقل و وابستههاي يافته
بصورت مستقل با  0.05در سطح خطاي پذيري سياسي و خود محوري جامعهبه جز 

حساسيت سياسي

هاي اجتماعيشبكه

اعتماد اجتماعي

هنجارپذيري شهروندان

پذيري سياسيجامعه

احساس كارآمدي سياسي

آزادي و اعتماد سياسي

خودمحوري

دانش سياسي

فناوري اطالعات

 هاي سياسيشبكه
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همبستگي به ترتيب  باالترين ضريب .ياسي همبستگي مثبت معنادار دارندهاي س شبكه
و كوچكترين آن نيز ) 0.541( حساسيت اجتماعيو  )0.703(هاي اجتماعي مربوط به شبكه

  .است )0.166(و هنجارپذيري سياسي شهروندان  )0.165(مربوط به اعتماد اجتماعي 
متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از روش تحليل براي بررسي سهم تأثير هر يك از 

به همين جهت تمامي متغيرهاي مستقل به . رگرسيوني چند متغيره نيز استفاده شده است
اي انتخاب شده و در يك دستور رگرسيوني براي دستيابي به معادله نهايي مورد روش مرحله

با بتاي  اجتماعيهاي  ر در شبكهدهد ميزان حضونشان ميها يافته. انداستفاده قرار گرفته
هاي بيشتر از همه متغيرهاي مستقل ديگر به طور مستقيم بر ميزان حضور در شبكه 0.562

و بيانگر اين مطلب است كه با افزايش  بودهجهت اين تأثير نيز مثبت . گذاردسياسي تأثير مي
. يابديز افزايش ميهاي سياسي نهاي اجتماعي، ميزان حضور در شبكهميزان حضور در شبكه

. هاي اجتماعي، حساسيت سياسي قرار گرفته استبعد از متغير ميزان حضور در شبكه
هاي اجتماعي و اعتماد سياسي و احساس كارآمدي سياسي تأثير همچنين هرچند وجود آزادي

مثبت معناداري بر ميزان حضور در شبكه هاي سياسي دارند اما سهم اين تأثير در كنار دو 
در مقايسه با ضريب (هاي اجتماعي و حساسيت سياسي ير ميزان حضور در شبكهمتغ

هاي اجتماعي و وجود دو متغير ميزان حضور در شبكه. تقليل يافته است) همبستگي آنها
هاي اجتماعي و اعتماد سياسي و حساسيت سياسي عالوه بر كاهش سهم تأثير آزادي

حدود الزم به ذكر است كه . اندتأثير ساختهز بياحساس كارآمدي سياسي ساير متغيرها را ني
هاي سياسي از طريق اين چهار متغير وابسته يعني ميزان حضور در شبكهدرصد از متغير  61

قابل قبولي  به ميزانهاي سياسي كهگيري شبشكل توان برايبنابراين مي. گرددتبيين مي
   .بخشيد بهبودرا  اين متغيرها

 
  گيريبحث و نتيجه

دهد هاي سياسي را افزايش ميگيري شبكهآنچه در نظر خبرگان بيش از همه شكل
فضاي عمومي فضايي عاري از تعصب است كه در آن . بسترسازهاي فضاي عمومي است

شهروندان از طريق تعامل با مسئوالن و مشورت با ساير شهروندان نقشي فعال در فرايندهاي 
مسئوالن در كنار هنجارپذيري سياسي آنان يكي از  خواهيتعامل. كنندحكمراني ايفا مي

هاي اجتماعي و متعاقب آن پايين وجود آزادي. گيري اين فضاستمهمترين الزامات شكل
كند كه بدون بودن هزينه ورود به عرصه سياسي اين امكان را براي شهروندان فراهم مي
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همچنين . ث و مشورت بنشيننداير شهروندان به بحسن و ترس و واهمه از پيامدها با مسئوال
تعهد سياسي و پذيرش دموكراسي از سوي شهروندان در همه ابعاد اجتماعي و سياسي 

وجود . بخشدزندگي، به معناي آزادي و برابري، مشورت سياسي آنان با يكديگر را بهبود مي
وري هاي اجتماعي و دسترسي به ابرازهاي فناسازي يعني احزاب و شبكهسازوكارهاي شبكه

چراكه شهروندان . هاي سياسي را بهبود بخشدتواند حضور در شبكهاطالعات و ارتباطات مي
هاي برحق را به يكديگر و به مسئوالن نزديك ساخته و امكان تسهيم دانش و انتقال خواسته

  . دهدشهروندان به دولتمردان را افزايش مي
سازي از خلق ازوكارهاي شبكهسبه عنوان يكي از هاي مدني مشاركت افراد در انجمن

فضاي عمومي كه فضايي خارج از اختيارات تثبيت شده براي گفتمان آگاهانه، مستدل، 
آل درحالي كه افكار عمومي آگاه و اين فضاي ايده. كندانتقادي است، حمايت مي -عقاليي

حترام به ، بردباري، و ا16تعصبيهاي دموكراتيكي مانند بيكند، بايد ويژگيمستدل خلق مي
نيز اطالعات و ارتباطات  فناوري ).Paxton, 2002( هاي مخالف را تقويت نمايدديدگاه

حكومت با شهروندانش تواند اين امكان را فراهم سازد تا مييكي ديگر از سازوكارهاست كه 
ها عمل ها قدرت تغيير روشي كه حكومتهمچنين اين فناوري. بيشتر پيوند داشته باشد

تر عمل تر و مسئوالنهسازند تا در فرايندها، دموكراتيكرا دارا بوده و آنها را وادار ميكنند  مي
- هاي سياسي، يافتههاي كيفي در مورد شبكهدر مقابلِ يافته .(Michelson, 2006) نمايند

و در  2.29هاي سياسي افقي دهد كه ميانگين حضور شهروندان در شبكههاي كمي نشان مي
هاي سياسي به اين معنا كه حضور شهروندان در هر دو شبكه. است 1.72دي هاي عموشبكه

درصد  91تر ميزان حضور به طور تفصيلي. افقي و عمودي در سطح اندكي قرار دارد
درصد هستند كه حضور فعالي  9هاي سياسي زير حد متوسط بوده و تنها شهروندان در شبكه

ها حاكي از آن است كه شهرونداني كه معتقدند تهدر اين شرايط ياف. ها دارنددر اين شبكه
هاي اجتماعي در جامعه وجود دارد و به نظام سياسي اعتماد دارند حضور بيشتري در آزادي
  . هاي سياسي دارندشبكه

هاي سياسي صورت گرفته همانطور كه اشاره گرديد پژوهش اندكي پيرامون مفهوم شبكه
سي را به عنوان يكي از مصاديق مشاركت سياسي هاي سيااست اما اگر حضور در شبكه

دهد اي بر مشاركت سياسي نشان ميها پيرامون تأثير عوامل زمينهدرنظر بگيريم يافته
شان براي كنش زياد هاي قوي كه ميزان دسترسي رسمي به آنها كمتر بوده و ظرفيت دولت

هايي كه استراتژي همچنين دولت. دهنداست، ميزان مشاركت سياسي را كاهش مي
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هايي كه تهاجمي و متعصب هستند، هزينه گيرند يعني دولتمنحصرسازي را بكار مي
هايي يا چنين توان نتيجه گرفت كه چنين دولتبنابراين مي. دهندمشاركت را افزايش مي

 ,Vráblíková( دهدهاي سياسي را كاهش ميهايي حضور شهروندان در شبكهاستراتژي

آزادي سياسي، بيگانگي سياسي و رضايت از عملكرد دولت تمايالت ي ديگر از سو ).2010
ها را تحت تأثير قرار داده و اين دو بر ميزان مشاركت سياسي شهروندان اثر سياسي خانواده

  .)1388هاشمي و همكاران، ( گذارندمي
هاي عالوه بر بستر سياسي، حساسيت سياسي شهروندان نيز بر حضور آنان در شبكه

حساسيت باالتر دارند مشاركت بيشتري نيز  كه يافرادبه طور كلي . سياسي تأثيرگذار است
ها حاكي است هر چه ميزان حساسيت سياسي شهروندان بيشتر يافته. )1391پاليزبان، ( دارند

به بياني ديگر شهرونداني كه مطالب . هاي سياسي نيز بيشتر استباشد حضور در شبكه
نمايند اطالعات سياسي گيري كرده و همواره سعي ميها پيت و رسانهسياسي را در مطبوعا

. به روزي داشته باشند، با يكديگر بيشتر مشورت كرده و با مسئوالن تعامل بيشتري دارند
هر چند عالقه سياسي متفاوت از حساسيت سياسي است اما عالقه نكته قابل توجه آنكه 

 ;Wright-Phillips, 2005( رگذار استبر ميزان مشاركت سياسي تأثي نيز سياسي

Vráblíková, 2010(.  تأثير عالقه به عنوان يكي از ابعاد مشاركت شناختي، به بيان ديگر
   ).Lou, 2008( داردمشاركت شهروندان  مثبتي بر
هاي اجتماعي، دهد كه حضور در شبكههمچنين نشان مي حاضر هاي پژوهشيافته

هاي اجتماعي به معناي حضور در شبكه. دهدافزايش ميهاي سياسي را حضور در شبكه
هاي داوطلبانه و حضور در احزاب، در تعامل با همسايگان، افراد محله، حضور در انجمن

كند تا بتوانند نخست، محفلي براي بحث حقيقت سازوكاري را براي شهروندان فراهم مي
ها الزامات حضور در اين شبكهسياسي با ساير شهروندان و مسئوالن داشته باشند، دوم، 

سازد، چراكه آنان بايد مشورت سياسي و تعامل با مسئوالن را در هر دو طرف نهادينه مي
ها و هاي واگرا پذيرا باشند، سوم، شبكهبياموزند كه هنجارهاي سياسي را در مقابل ديدگاه

. افزايندني با آنان ميزها به دولتمردان و چانهاحزاب قدرت شهروندان را در انتقال خواسته
هاي اجتماعي كه اغلب از پوتنام در تئوري سرمايه اجتماعي خود مدعي است كه بين شبكه

شود با مشاركت سياسي همبستگي گيري ميهاي داوطلبانه اندازهطريق عضويت در انجمن
 كندچراكه عضويت سازماني عالقه جمعي به امور سياسي را تهييج مي. وجود دارد

.(McClurg, 2003)  اعتماد اجتماعي در نظر شهروندان نيز به عنوان عامل اثرگذار ديگر بر
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هاي اجتماعي از شهروندان اي كه آزاديدر جامعه. هاي سياسي استميزان حضور در شبكه
- آور براي شكلگردد، هزينه سياسي افزايش يافته و اعتماد اجتماعي به اصلي الزامسلب مي

   .شودبديل ميگيري مشورت سياسي ت
دهد كه هنجارپذيري سياسي شهروندان با ميزان حضور هاي ما همچنين نشان مييافته
اند به اين معناكه شهرونداني كه بيان كرده. هاي سياسي همبستگي مثبت دارددر شبكه

هاي واگرا تحمل حقوق مشاركت را براي ساير شهروندان پذيرا بوده و نسبت به ديدگاه
، بيشتر با ساير شهروندان پيرامون مسائل سياسي صحبت كرده و با مسئوالن بيشتري دارند

ها حاكي از آن است كه با پذيري سياسي يافتهدر مورد جامعه. سازندتعامل بيشتري برقرار مي
. هاي سياسي رابطه معناداري ندارد هر چند كه اين رابطه مثبت استميزان حضور در شبكه

اند حضور تري پرورش يافتههاي دموكراتيكاند در محيطر كردهيعني شهرونداني كه اظها
هاي موجود، پيرامون ارتباط بين تمايالت تنها يافته. هاي سياسي دارندبيشتري نيز در شبكه

شان بحث كنند افرادي كه در خانوادهها با مشاركت سياسي است كه بيان ميسياسي خانواده
 دهند، مشاركت سياسي بيشتري نيز خواهند داشتميوالدينشان رأي و سياسي وجود دارد، 

(Evans, 2009) .  
- احساس كارآمدي سياسي به معناي توانايي تحت تأثير قرار دادن آنچه دولت انجام مي

به اين معنا كه افرادي كه . هاي سياسي دارددهد است كه ارتباط مثبت معناداري با شبكه
هاي تري دارند حضور بيشتري نيز در شبكهاند احساس كارآمدي سياسي بيشاذعان كرده
كنند كه كارآمدي سياسي ها استدالل ميدر مجموع تعداد زيادي از پژوهش. سياسي دارند
 ;Wright-Phillips, 2005( هاي مهم مشاركت سياسي استكنندهبينييكي از پيش

Vráblíková, 2010 .(شكل رود فرهنگ مدني خودمحور حاكم در يك جامعهانتظار مي -

در چنين شرايطي شهروندان اساساً نيازي به . هاي سياسي را كاهش دهدگيري شبكه
مشورت با يكديگر و تعامل با مسئوالن براي انتقال دانش و نظرات خود نديده و حتي تمايلي 

كنند، ندارند چرا كه همواره نظرات و تصميمات خود براي پذيرش آنچه از ديگران دريافت مي
. دار بين اين دو متغير استهاي ما حاكي از ارتباط مثبت معنياما يافته. پندارندرا بهترين مي

ها و هرچند براي سنجش خودمحوري از مقياس مورد استفاده در پيمايش سنجش ارزش
تر اين رسد براي سنجش دقيقبهره گرفته شده، اما به نظر مي) 1382(هاي ما ايرانيان نگرش

گيري با سؤاالت بيشتر مطرح نمود تا بتوان پيرامون آن تصميمرابطه بايد شاخصي بهتر 
  .  صحيحي داشت
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هاي اصلي امور سياسي و افراد دانش سياسي به معناي دانش از اصول حكمراني، واقعيت
ها شهرونداني كه دانش سياسي مطابق با يافته .)Delli Carpini, 2000  (و احزاب است

هاي سياسي هرچند وجود شبكه. هاي سياسي حضور دارندشبكهتر در بيشتري دارند، فعاالنه
ساز ايجاد دانش سياسي است، اما دانش از عرصه سياسي شهروندان را نسبت به خود زمينه

هاي موجود براي تعامل با مسئوالن آگاه ساخته و نقطه مشتركي بين شهروندان ايجاد رويه
در نهايت شهرونداني . د با يكديگر به شور بنشينندداننكند تا آنان بتوانند پيرامون آنچه ميمي

كه از سازوكارهاي فناوري ارتباطات و اطالعات استفاده بيشتري داشتند، بيان نمودند كه 
در حقيقت اين سازوكارها دسترسي . هاي سياسي دارندمشاركت بيشتري نيز در شبكه

-تباطات بين آنان را بهبود ميشهروندان به مسئوالن و ساير شهروندان را تسهيل نموده و ار

الين را تقويت نموده بلكه اينترنت نه تنها الگوي موجود مشاركت سياسي آف. بخشد
اينترنت شيوه . بخشدالين نيز تحرك ميهمچنين به الگوي جديد مشاركت سياسي آن

ضاي واردين را در فالين توسعه داده و مشاركت تازهالين موجود را به شيوه آنكتي آفمشار
 دولت الكترونيك و حكمراني الكترونيك). Nam, 2012( كندالين تسهيل ميسياسي آن

كنند محركي براي توسعه رواج گسترده اينترنت در اداره امور دولتي را منعكس ميكه  نيز
تر از همه مهمسازي اداري، توسعه اقتصادي و اهداف سياسي و اقتصادي مانند مدرن

 .(Biocanin, 2011) اي از شهروندان در فرايند دموكراتيك استمشاركت تعداد فزاينده

محافل هاي تاالر ديجيتال، ت براي شكايات، نشستانظرسنجي برخط، تابلوهاي اعالن
مل تواند براي مشورت سياسي و تعااز جمله ابزارهايي است كه مي مشي ديجيتال خط

  .(Holzer, Zhang & Dong, 2004) ددولت بكار گرفته شو -شهروندان
، بيشترين ميزان مورد مطالعه در اين پژوهش از ميان همه اين متغيرهاي مستقل 

هاي اجتماعي و سپس حساسيت هاي سياسي از سوي شبكهاثرگذاري بر حضور در شبكه
هاي سياسي ايجاد گيري شبكهبه اين معنا كه اولين الزام بهبود شكل. سياسي است

در نهايت از . ويت حساسيت سياسي در بين شهروندان استهاي اجتماعي و سپس تق شبكه
هاي سياسي الزامي به ارتباطات چهره به چهره ندارند، در فضاي گيري شبكهآنجا كه شكل

هايي شكل گيرند كه پيرامون مسائل مختلف گفتماني مجازي هم اين امكان وجود دارد كه شبكه
به عالوه امكان . وهي خود به دولتمردان باشنددهنده منافع صنفي يا گرمنطقي داشته و انتقال

ترين مسيري است كه تقريباً در شان سادههاي سازمانيسايتدسترسي به مسئوالن از طريق وب
تواند با انتقال فعال كردن اين مسير مي. ها طراحي شده اما فاقد كاركرد استسايتهمه وب
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گيري به عنوان نمونه ديگر، شكل .بود بخشدمسائل عمومي به مسئوالن اعتماد سياسي را نيز به
محافلي مانند سراي محله اين امكان را براي افراد يك محله فراهم كرده تا بتوانند پيرامون 

يا طرحي تحت عنوان شكوفا به معناي شهروندي . مسائل مختلف با يكديگر گفتگو كنند
مردم و با مردم راهي براي  كارآمد و فناوري اطالعات بر آن است تا از ميان مردم، همراه

هاي اندازي كانونايجاد خانه فناوري اطالعات در قالب سراي محله و راه. مردم بگشايد
هاي اجتماعي مجازي براي هر محله، ايجاد شبكه) ساب پرتال(مربوطه، تخصيص سايت 

پايتخت يا همان سامانه مديريت محله، از اقدامات صورت گرفته شهرداري تهران براي 
  .  17ها، نيازها و مشكالت شهروندان استآگاهي از درخواست

  
هانوشتپي

1. Deliberative function  
2. Rho  
3. Setting the agenda for public 

issues  
4. Public voice   
5. Centrality  
6. Barber, Mansbridge, Mathews  
7. Forum   
8. Political discussion  
9. Political talk  
10. Political conversation  

11. Across to other citizen 
groups    

12. Up to policy makers   
13. Traditional talkers  
14. Instant message  
15. Political engagement  
16. Open mindedness   

براي اطالع بيشتر از اين طرح به پرتال شهر . 17
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)WWW.MyTehran.ir(. 
   

 منابع 
. بررسي ميزان تمايل به مشاركت سياسي دانشجويان و عوامل مؤثر بر آن). 1390. (پاليزبان، محسن

  .  49-33،)2( 41 فصلنامه سياست
 .ني: تهران. ترجمه هوشنگ نايبي. مباني روش شناسي: حليل محتوات). 1386. (كريپندورف، كلوس

بررسي عوامل اجتماعي و رواني ). 1388. (امينهاشمي، سيد ضياء، فوالديان، مجيد، و زينب فاطمي
  . 226-199، )1( 5پژوهشنامه علوم سياسي . مؤثر بر مشاركت سياسي مردم شهر تهران

ها و ارزشمركز استان كشور؛  28هاي پيمايش در  يافته ).1382( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 .موج دوم/ هاي ما ايرانياننگرش

Biocanin, S. (2011). E-governance within municipality. Ms Thesis, 
Norwegian University of life sience 



   1392 تابستان، 30تم، شماره شفصلنامه علوم مديريت ايران، سال ه

 

24 

Booth, J. A., & Richard, P. B. (1996). Repression, participation and 
democratic norms in urban Central America. American Journal of 
Political Science,40(4), 1205-1232.  

Boyd, O. P. (2008). Differences in E-Democracy parties’ E-Participation 
systems. Information Polity, 13, 167–188. 

Cook, F. L., Delli Carpini, M. X., & Jacobs, L. R. (2007). Who 
deliberates? discursive participation in America. In deliberation, 
participation and democracy: can the people govern? Edited by 
Shawn W. Rosenberg. New York, Palgrave Macmilan. 

Creswell, J.W., & Plano Clark. (2007). Designing and Conducting Mixed 
Methods Research, Sag publication.  

Delli Carpini, M. X. (2000). In search of the informed citizen: what 
Americans know about politics and why it matters. The 
Communication Review, 4(1), 129-164. 

Evans, H. K.(2009). The young American voter: the political 
participation of college & non-college youth. PhD Thesis, 
Indiana Universit. 

Holzer, M. (2004). Restoring trust in government: the potential of digital 
citizen participaton. Proceedings of the Second Sino-U.S. 
International Conference: Public Administration in the Changing 
World. Beijing, China, May 24-25. 

Gastil, J. W. (1994). Democratic citizenship & the national issues 

forums.PhD Thesis, University of Wisconsin-Madison. 
Kaye, B. K., & Johnson, T. J. (2002). Online and in the Know: Uses and 

Gratifications of the Web for Political Information. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media, 46(1), 54-71. 

Kim, J. (2006). The impact of Internet use patterns on political 
engagement: A focus on online deliberation and virtual social 
capital. Information Polity, 11, 35–49. 

Lenihan, D. G. (2008). Realigning governance: from e-government to e-
democracy. 
http://www.google.com/search?hl=en&output=search&sclient=psyab&
q=.+Lenihan%2C+Donald+G.+%282008%29.+Realigning+governance
%3A+from+e-government+to+e-democracy. 

Lou, D. (2008). Political participation & transformation in urban China, 
1993 & 2002. PhD Thesis, Texas A&M University.  

Magno, C. (2000). Gender & democracy: exploring the growth of 
political capital in women's NGO in Israel. PhD Thesis, 
university of Columbia. 



 سياسي در جهت حكمراني خوب هاي شبكه گيري شكل بر مؤثر عوامل شناسايي

25 

McClurg, S. D. (2003). Social networks and political participation: the 
role of social interaction in explaining political participation. 
Political Research Quarterly, 56(4), 449-463. 

Michelson, E. S. (2006). Clicking toward development: Understanding 

the role of ICTs for civil society. The Journal of Technology 
Studies, 53-63. 

Morales, L., &  Ramiro, L. (2011). Gaining political capital through 
social capital: Policy making inclusion and network 
embeddedness of migrants association in Spain. Mobilization: An 
International Journal, 16(2), 147-164.  

Nam, T. (2012). Dual effects of the internet on political activism: 
Reinforcing and mobilizing. Government Information Quarterly, 
29, 90-97. 

Paxton, P. (2002). Social capital & democracy: an interdependent 
relationship. American Sociological Review, 67(2), 254-277. 

Ramsey, A. (2008). Contemporary patterns of democratic norms & 
political participation in Mexican. Master Thesis, University of 
North Texa. 

Rho, S. (2004). Citizen-government interactionand its effects on trust in 
government. PhD Thesis, New Jersey University. 

Shabbir Cheema,G. (2007). Public administration & democratic 
governance: governments serving citizens. 7th Global Forum on 
reinventing government building trust in government 26-29 June, 
Vienna, Austria 

Thomson, T. L. (2007). Examining dimension of political discussion and 
political knowledge. PhD Thesis. The Ohio State University. 

United Nation. (2012). E-Government: E-government for the people. 
Vráblíková, K. (2010). Contextual determinants of political participation 

in democratic countries. Paper presented at the conference on 
“Civic, Political and Cultural Engagement Among Migrants, 
Minorities and National Populations: Multidisciplinary 
Perspectives”, Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and 
Multiculturalism (CRONEM), University of Surrey, Guildford, 
UK, June 29th-30th. 

Walsh, K. C.(2007). The democratic potential of civic dialogue. In 
deliberation, participation and democracy: can the people 
govern? Edited by Shawn W. Rosenberg. New York, Palgrave 
Macmilan.  



   1392 تابستان، 30تم، شماره شفصلنامه علوم مديريت ايران، سال ه

 

26 

Wright-Phillips, M. V. (2005). Mass media & political participation: 
does news sources matter?. Master Thesis, Southern Illinois 
University.  

Zukin, C., Keeter, S., Andolina, M., Jenkins, K.,  &. Delli Carpini M. X. 
(2006). A new engagement: political participation, civic life, and 
the changing American citizen. New York, Oxford University 
Press. 

  
   


