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چکیده
مشارکت شهروندان در سیاست از اصلی ترین عوامل دموکراسی در جامعه محسوب می شود، که از بسیاری 
عوامل تأثیر می پذیرد. از جملة این عوامل پیشرفت فناروی های اطالعاتی و ارتباطی، نظیر فناوری های وب2 
)Web2( است که فرصتی برای مشارکت سیاسی افراد فراهم می کند. اخیراً این فناوری ها به ویژه شبکه های 
اجتماعی نظیر تلگرام و دسترسی آسان به این نرم افزار از طریق گوشی های هوشمند، سبب تقویت گفت وگوی 
عمومی در بین شهروندان، به خصوص جوانان شده است.  در این پژوهش، تأثیر استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام 
در گوشی های هوشمند بر رویکرد مشارکت سیاسی بررسی شده است. پژوهش حاضر، به صورت پیمایشی، با 
استفاده از پرسشنامه طراحی شده و با حجم نمونه 375 نفر، بین دانشجویان دانشگاه اصفهان سال 1396 انجام شد و 
در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین ابعاد استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام در گوشی های هوشمند با 
رویکرد مشارکت سیاسی، رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه ها نیز از روش تحلیل همبستگی 
پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.  نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان می دهد، بین مدت 
زمان استفاده و فعالیت کاربر در شبکة اجتماعی تلگرام با مشارکت سیاسی، اثربخشی سیاسی و آگاهی سیاسی 
رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به گونه ای که زمان استفاده و فعالیت کاربر در تلگرام از طریق گوشی های 

هوشمند، سبب تقویت مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی و اثربخشی سیاسی داخلی و خارجی می شود.  

کلیدواژه: وب 2، مشارکت سیاسی، رأی دادن، شبکه اجتماعی تلگرام، گوشی هوشمند.
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مقدمه
به خوبی  دموکراتیک،  سیاسی  متون  گوناگون  تفسیرهای  در  جمعی  سیاسی  مشارکت  اهمیت 
افراد  جمعی  تصمیم گیری  مکانیسم  و  دموکراسی  ضروری  عامل  مشارکت،  است.  شده  درک 
افراد در کشورهای دموکراتیک، ارزش برابری  محسوب می شود که بر زندگی آنها تأثیر دارد. 
 دارند و در تصمیم های جمعی، به طور برابر الویت های همه شهروندان در نظر گرفته می شود.

)Best & Krueger, 2005: 184(

ابتدای دهة 1960، مشارکت سیاسی و عملکرد دموکراسی محدود به تعدادی از فعالیت های 
مبتنی بر مبارزات انتخاباتی احزاب بود. نامزدها تنها ابزار ارتباطی بین شهروندان و نمایندگان 
به ویژه  ارتباطی،  و  اطالعاتی  فناوری های  از  استفاده  این،  با وجود  منتخب محسوب می شدند. 
انتشار  برای  انزوای مردم شده و فرصتی  اینترنت توسط شهروندان، موجب حذف سانسور و 

)Anouar, 2014: 258( .اطالعات و بیان خشم آنها، دربارة موضوع های مختلف فراهم می کند
یکی از کارکردهای اولیة رسانه های جدید، در جوامع دموکراتیک اطالع رسانی به شهروندان 
است )Dimitrova et al, 2011: 98(.  در این بین، رسانه های اجتماعی به طور فزاینده ای بخشی 
از فعالیت های انتخاباتی معاصر محسوب می شوند. در سال های اخیر می توان شاهد نمونه های 
مختلفی از به کارگیری شبکه های اجتماعی، نظیر استفاده از آنها در تسهیل گسترش جنبش ها و 
یا افزایش مشارکت در انتخابات بود )Fenton and Barassi, 2011:181(. شبکه های اجتماعی و 
اشتراک گذاری جدید نمایانگر تغییر فناوری وب )وب خواندن( به محیط وب 2 )وب خواندن 
/ نوشتن( است. در این محیط افراد نه تنها مصرف کنندة محتوا، بلکه تولیدکنندة محتوای جدید 
محسوب می شوند )Ashraf and Lakhtaria, 2011: 204-05(. از سوی دیگر، با افزایش گوشی های 
هوشمند، می توان شاهد انتقال گستردة کاربران از شبکة جهانی وب به وب 2 بود؛ دستگاهی که 

)Ellison and Hardey, 2014: 24( .کاربران را قادر می سازد همیشه متصل و آنالین باشند
شبکه های  به  دسترسی  سبب  مالحظه ای   قابل  طور  به  هوشمند،  گوشی های  فراگیر شدن 
اجتماعی در همه جا شده است )Park and Karan, 2014: 371(. افراد از تلفن همراه خود برای 
کارهای مختلفی نظیر تماس، ارسال پیام، بازی و سایر خدمات شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. 
خدمات شبکه های اجتماعی آنالین، در سال های اخیر محبوبیت فراوانی به دست آورده است. 
برنامه های کاربردی روی گوشی های هوشمند نصب و از طریق آن دسترسی به شبکه های اجتماعی 
آسان و سریع می شود )Salehan and Negahban, 2013: 2632(. این دستگاه ها با قابلیت های خود 
همواره به شهروندان این امکان را می دهد، تا در هر زمان و مکانی به اخبار دسترسی پیدا کنند 
)Westlund and Färdigh, 2015: 54(. لذا شبکه های اجتماعی عالوه بر تأمین نیازهای ارتباطی بین 

افراد، ابزاری برای سرگرمی و ارتباطات نیز است و کاربرد آن معنای متفاوتی برای کاربرانش دارد. 
)محمودی رجا و همکاران، 1396: 67(
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اکثر برنامه های کاربردی تلفن همراه، افراد را قادر به نشر آسان ایده های خود می  کنند که 
موجب مشارکت کاربران از طریق گوشی های هوشمند می شوند. گوشی های هوشمند، همواره 
فرصت بیشتری برای دسترسی آسان به اطالعات سیاسی و تشویق مردم، به منظور درگیری در 
سیاست را فراهم می کند )Park and Karan, 2014: 371(. در واقع کاربران برنامه های گوشی های 
هوشمند می توانند به طور مؤثری، آخرین اخبار را دریافت و روی گفت وگوها و روندهای آنالین 
نظارت کنند )Yamamoto et al, 2013:  14(. از جمله شبکه های اجتماعی وب 2، تلگرام است که 
کاربران در محیط آن به اشتراک گذاری، تولید و ارسال محتوا می پردازند. در حال حاضر تلگرام 
پر مصرف ترین و محبوب ترین شبکة اجتماعی در ایران است که اغلب کاربران این برنامه برای 

اطالع رسانی و دریافت اخبار از آن استفاده می کنند. )کرمانی، 1397: 30( 
براساس آخرین آمار سایت الکسا )Alexa, 2017(، ایران رتبه نخست استفاده از شبکه اجتماعی 
تلگرام را دارد و 34درصد از بازدیدکننده های تلگرام را کاربران ایرانی تشکیل می دهد. همچنین 
این شبکه اجتماعی سیزدهمین سایت محبوب در ایران است. وجود شبکه اجتماعی تلگرام در 
گوشی های هوشمند شهروندان، بر ابعاد مشارکت سیاسی آنها تأثیر داشته است؛ لذا دسترسی به 

اطالعات در کانال ها و گروه ها می تواند دروازه ای برای مشارکت سیاسی باشد. 

پیشینة پژوهش
مسعودنیا و همکاران )1390(، در پژوهشی به نام “ بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و 
مشارکت سیاسی )مطالعه موردی شهر اصفهان(”، به بررسی رابطه اینترنت و مشارکت سیاسی بین 
شهروندان اصفهان پرداخته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین استفاده از اینترنت با رویکرد 
و مشارکت سیاسی در میان شهروندان اصفهان، ارتباط معناداری وجود دارد. شبکه های اجتماعی و 
برنامه های سرگرمی باعث تقویت مشارکت سیاسی غیر متعارف می شود و افرادی که از شبکه های 
اجتماعی )چت، فیس بوک ...( و برنامه های سرگرمی )بازی های اینترنتی، تماشای فیلم ...( استفاده 
می کنند، نسبت به کسانی که از این رسانه ها استفاده نمی کنند، اعتماد، اثربخشی و مشارکت سیاسی 
اعتماد  تقویت  به  برنامه های آموزشی  از شبکه های خبری و  استفاده  پایین تری دارند. همچنین 

سیاسی، اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی متعارف بین شهروندان منجر می شود.
هرسیج و همکاران )1392(، در پژوهشی به نام “ بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت 
سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان”، به بررسی رابطه بین استفاده از فضای مجازی 
و گرایش به مشارکت در سیاست، میان دانشجویان پرداختند. نگارندگان استفاده از اینترنت را به 
سه بُعد کاربر خبری، کاربر علمی و کاربر تفریحی و مشارکت سیاسی را به چهار سطح آگاهی 
سیاسی، بحث سیاسی، اثربخشی سیاسی درونی و بیرونی تقسیم کردند. یافته های پژوهش حاکی 
از این است که بین کاربر علمی و کاربر خبری با آگاهی سیاسی، بحث سیاسی و اثربخشی سیاسی 
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درونی و بیرونی رابطة معنادار و مثبتی وجود دارد. ولی رابطه بین کاربر تفریحی با آگاهی سیاسی 
و بحث سیاسی منفی معنادار بود و با ابعاد اثربخشی سیاسی درونی و بیرونی رابطه منفی بود ولی 

معنادار نبود.
کینسکی و استرود )Kenski & Stroud, 2006(، در پژوهشی با نام “ رابطه بین استفاده از اینترنت 
و اثربخشی، آگاهی و مشارکت سیاسی”، به بررسی رابطة دسترسی به اینترنت و اطالعات آنالین 
با مشارکت، اثربخشی و آگاهی سیاسی پرداختند.  انتخاباتی ریاست جمهوری  دربارة مبارزات 
یافته های پژوهش نشان می دهد که بین دسترسی به اینترنت و اطالعات آنالین مبارزات انتخاباتی 
ریاست جمهوری با اثربخشی داخلی، رابطة معنادار و مثبتی وجود دارد. بین دسترسی به اینترنت و 
اثربخشی خارجی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ ولی بین دسترسی به اطالعات آنالین مبارزات 
انتخاباتی ریاست جمهوری و اثربخشی خارجی رابطه معناداری وجود ندارد. بین دسترسی به 
اینترنت و اطالعات آنالین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، با مشارکت سیاسی و آگاهی 

سیاسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
حسن و همکاران )2016( در پژوهشی به نام “ رسانه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین 
جوانان”، به بررسی رابطة استفاده از رسانه های اجتماعی با آگاهی و مشارکت سیاسی پرداخته اند. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از رسانه های اجتماعی با آگاهی سیاسی رابطه معنادار و 
مثبتی دارد. همچنین بین استفاده از رسانه های اجتماعی با مشارکت سیاسی رابطه معنادار و مثبتی 
وجود دارد. به عبارتی استفاده از رسانه های اجتماعی سبب تقویت و افزایش مشارکت سیاسی و 

آگاهی سیاسی می شود.

مباحث نظری
در سال های اخیر، شاهد تحول در نوع مطالب موجود در شبکة جهانی وب هستیم. در اوایل دهة 
 )Agichtein et al, 2008: 183( 1990، محتوای آنالین وب بیشتر شبیه آثار انتشار یافتة سنّتی بود
که ویژگی بارز آن ارتباطات یک به چند، سطوح پایین تر تعاملی و تعداد به نسبت کم تولیدکنندگان 
اطالعات است )Ellison and Hardey, 2014: 24(. اکثر کاربران این وب، مصرف کنندگان محتوایی 
 .)Agichtein et al, 2008: 183( هستند که تعداد نسبتًا کمی از تولیدکنندگان، آن را ایجاد می  کنند
از این رو وب 1، نخستین نسخه از شبکه جهانی وب محسوب می شود )Patel, 2013: 411(. در 
این وب افراد می توانند اطالعات را مستقیم از منبع دریافت کنند. وب 1، سیستم به هم پیوسته ای 
 )Naik and Shivalingaiah, 2008: 500( .است که متون آن از طریق اینترنت قابل دسترسی است
وب 2، اواسط دهة 2000 میالدی، به عنوان نوع جدیدی از تجربة به کارگیری وب شناخته شد 
)Allen, 2012: 263(. این وب نسل دوم وب است )Patel, 2013: 411( و به نسل بعدی برنامه های 

کاربردی اینترنت اشاره دارد که کاربران اینترنتی را به همکاری و اشتراک گذاری آنالین اطالعات 
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ترغیب می کند. ظهور وب 2، تنها نوآوری در ابزار و ایده های جدید نیست، بلکه تغییر پارادایمی 
است که به طور متفاوتی کارها از طریق آن انجام می شود. در پارادایم جدید تغییراتی مشاهده 
می شود که عبارت است از 1. کنترل اطالعات در دست کاربران است. 2. ایجاد جوامع یادگیری 
آنالین که موجب سازماندهی و تسهیل یادگیری برای اعضا می شود. 3. افزایش دسترسی به ابزارها 

)Mansor, 2012: 429( .و خدمات که مستقیم از طریق مرورگر وب در دسترس است
تیم اُرایلی )Tim O'Reilly( وب 2 را بستر ارائه دهندة خدمات معرفی می کند، که کاربران در آن 
می توانند اطالعات خویش را کنترل کنند. )Tonta, 2008: 1(. با توجه به این امر، وب 2 فعالیت های 
مشارکتی، همکاری جویانه و توزیعی را تسهیل می کند و کاربران را برای فعالیت های روزانه، در 
حوزة رسمی و غیر رسمی توانا می کند )Patel, 2013: 411(. کیم )Kim( ویژگی های کلیدی وب 
2 را، همکاری، مشارکت، شبکه های اجتماعی، تجارب غنی کاربر، تعاملی و معناگرایی معرفی 

)Sivarajah et al, 2016( .می کند
به طور کلی، وب 2 و رسانه های اجتماعی، نرم افزارهایی قلمداد می شوند که به فرد امکان ارتباط و 
همکاری را از طریق ارتباطات کامپیوتری می دهند )Kavanaugh et al, 2012: 482(. کاپالن و هینلین در 
یکی از اولین تعاریف خود از رسانه های اجتماعی در متون علمی می گویند رسانه های اجتماعی گروهی 
از برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت است، که بر مبنای پایه های فکری و فناورانه وب 2، به کاربران 
اجازه خلق و تبادل محتوا را می دهند )Kaplan and Haenlein, 2010: 61(. از این رو رسانه های 
اجتماعی بسترهای ارتباطی الکترونیکی هستند که محتوایی را که کاربران شبکه تولید و مبادله 
می کنند انتقال می دهند )Auer, 2011: 710(. وب ایجاد شده با به کارگیری این رسانه های اجتماعی، 
/ نوشتن یا وب خواندن  )Chun et al, 2010: 2(، وب مردم محور و  اجتماعی  یا وب   وب 2 

)Patel, 2013: 411( نامیده می شود.

فناوری های وب 2 شامل وبالگ ها، ویکی ها، شبکه های اجتماعی )نظیر فیس بوک، مای اسپیس(، ارتباطات 
مبتنی بر وب )چت، گروه های چت(، اشتراک گذاری عکس )فلیکر(، نشر و اشتراک گذاری ویـدئـو )یوتیوب(، 
اشتـراک گذاری صدا )پـادکست(، مش آپ .... میکروبالگ )توییتر( است )Chun et al, 2010:2(. همة اینها 
بر روابط بین کاربران جامعه تأکید دارند )Agichtein et al, 2008: 183(. چرا که کاربران قادر به خلق 
و مهم تر از همه اشتراک گذاری محتوا هستند که شامل تصاویر، نقشه ها و متون در طیف گسترده ای 
از سیستم عامل ها است )Ellison and Hardey, 2014: 24(. در این بین، شبکه های اجتماعی نمونة 
برجسته ای از وب 2 است )Allen, 2012: 262(. شبکه های اجتماعی، جوامع آنـالین را می سازند. این 
شبکـه های آنالین، روش های مختلفی برای تعامل اعضا از طریق ارسال پیام، پیام فوری و ضمیمه عکس 

 )Click and Petit, 2010:138( .ایجاد می کنند
مشوق های متفاوتی برای به کارگیری شبکه های اجتماعی توسط شهروندان وجود دارد. شاو 
)Shao( معتقد است که چهار انگیزه برای استفاده از شبکه های اجتماعی وجود دارد. که شامل 
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اطالعات، سرگرمی، تعامل اجتماعی، ابراز خویشتن است. جست وجوی اطالعات، خیلی ساده از 
کنجکاوی طبیعی و عالقة مردم به افزایش اطالعات به وجود می آید. در واقع سرگرمی با فرار از 
واقعیت و افزایش لذت شکل می گیرد. تعامالت اجتماعی، معموالً با ماهیت اجتماعی افراد و در 
تعامل با سایرین اتفاق می افتد. همچنین، ابراز خویشتن اشاره به بیان هویت و فردیت خویش دارد 
و می تواند روندی را ایجاد کند که افراد در تالش برای کنترل برداشت های دیگران هستند. شاو 
معتقد است که افراد از رسانه های کاربرمحور، به شیوه های مختلفی نظیر مصرف، مشارکت و تولید 
استفاده می کنند. افراد محتوا را برای دستیابی به اطالعات و تفریح مصرف می کنند، برای دستیابی به 
تعامل اجتماعی و توسعة جامعه، مشارکت می کنند و محتوای خود را برای توصیف و به روزرسانی 

)Meijer et al, 2012: 64( .خویش تولید می کنند

مشارکت سیاسی
تمام مکاتب اصلی نظریه های دموکراتیک، اذعان دارند که جوامع دموکراتیک از مشارکت سیاسی 
شهروندان خود بهره مند می شوند و فراتر از عمل سادة رای گیری، نسخة ثابت و روشنی برای 
عملکرد مطلوب مشارکت، برای کارآمدی جامعه وجود ندارد )Gustafsson, 2013: 27(. این در 
حالی است که بیشتر نظریه پردازان و محققان درباره ماهیت چندبُعدی مشارکت سیاسی توافق 

)Stenner -Day and Fischle, 1992: 284( .دارند
در سال 1977 گـول و میلبـر)Goel & Milbrath(  مشارکـت سیـاسی را فعالیت هـای شهروندان 
آزادی تعریف کـرده اند، که در پـی تأثیرگـذاری یا حمـایت از دولـت و سیاست های دولت هستند،  
)Calder, 2013: 16(، همچنین گول و همکارش اعتقاد دارند که این تعریف به نسبت گسترده ای از 

 Bergstrom, 2006:( مشارکت سیاسی است که شامل فعالیت های تشریفاتی و حمایتی نیز می شود
3(. در عین حال مشارکت سیاسی، به طور کلی نگرش و رفتاری را  پوشش می دهد که هدف آن 

)Anouar, 2014: 258( .تأثیرگذاری، حفظ یا تغییر تصمیم های مقام های سیاسی داخلی است
وربا، اسکولزمن و بردی )Verba, Schlozman & Brady(، در تعریف دیگری این گونه استدالل 
کردند، فعالیتی که به گونه ای مستقیم با تأثیرگذاری بر ساخت یا اجرای سیاست های عمومی، یا به 
گونه ای غیرمستقیم با تأثیرگذاری بر انتخاب افرادی که این سیاست ها را ایجاد می کنند، می توانند بر اقدام 
 )Conway( کانوی .)Calder, 2013:16-7 and Rahmawati, 2014: 1( دولت تأثیر زیادی داشته باشند
مشارکت سیاسی را این گونه تعریف می کند، مجموعه فعالیت هایی که شهروندان برای تأثیرگذاری 
 Vitak( بر سطوح مختلف حکومتی نظیر ساختار، سیاست ها یا مقامات رسمی آن انجام می دهند
et .al, 2011: 2 and Smiddie, 2004: 33(. گولد )Gould( معتقد است که مشارکت سیاسی، با 

 .)Teorell, 2006: 790( درگیری مستقیم و فوری افراد در فرایند تصمیم گیری آنها توصیف می شود
نوریس )Norris( معتقد است مشارکت سیاسی عبارت است  » هر بُعد از فعالیت هایی که به طور 
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مستقیم روی سازمان های دولتی و فرایندهای سیاسی تأثیرگذار است غیر مستقیم بر جامعة مدنی 
 تأثیرگذار است، یا تالشی که است برای تغییر الگوهای اصلی رفتارهای اجتماعی صورت می گیرد«.

)Van Deth, 2001: 5(

با تمام این تعاریف، یکی از متداول ترین طبقه بندی مشارکت سیاسی، تقسیم آن به مشارکت 
  )Barnes & Kaase( بارنز و کاس )Sabucedo and Arce, 1991: 94( .متعارف و غیر متعارف است
این تقسیم بندی را پیشنهاد کرده اند. در این تقسیم بندی، مشارکت سیاسی متعارف شامل فعالیت های 
قانونی، با هدف تأثیرگذاری بر مقامات دولتی است. بنابراین مشارکت سیاسی متعارف شامل تماس با 
سیاستمداران، مقامات دولتی و اعضای حزب، کار برای احزاب سیاسی و تمام فعالیت هایی که مستقیم 
به فرایند انتخابات مربوط می شود، نظیر رأی گیری و مبارزه انتخاباتی است. بعد از مشارکت سیاسی، 
شهروندان می توانند مقامات سیاسی را وادار کنند که نماینده منافع آنها با روش های مشارکتی غیر متعارف 
باشند. این فعالیت ها به لحاظ ساختاری در نظام سیاسی تعبیه نشده و ممکن است غیر قانونی باشد. 
مشارکت سیاسی غیر متعارف، شامل تحریم، امضای درخواست، حضور در تظاهرات غیر رسمی، اشغال 

 )Linssen et al, 2011: 4-5( .ساختارها و نهادها و خشونت سیاسی است

اثربخشی سیاسی
ــازه های  ــک از مهم ترین س ــی ی ــی سیاس ــی، اثربخش ــل مختلف مؤثر بر رفتار سیاس ــن عوام در بی
 .)Jung et al, 2011: 413( ــی دارد ــارکت سیاس ــا مش ــی ب ــاط نزدیک ــه ارتب ــت ک ــی اس روانشناس
ــی را معرفی و باوری تعریف کردند  ــی سیاس ــتین بار در دهة 1950، کمبل و همکاران اثربخش نخس
ــازد ــمند می س ــارکت مدنی را ارزش ــی تأثیر می گذارد و به نوبه خود مش  که اقدام فرد بر روند سیاس
 )Cambpell, Gurin & Miller( کمبل، گورین و میلر .)Ognyanova and Ball-Rokeach, 2015: 7(

اثربخشی سیاسی را، »احساس اینکه تغییرات سیاسی و اجتماعی ممکن است و فرد شهروند می تواند 
ــی سیاسی پیش نیازی  ــی ایفا کند« تعریف کرده اند. درک اثربخش در به وجود آوردن این تغییرات نقش
برای درک مشارکت سیاسی است؛ زیرا شهروند ابتدا باید باور کند که آنها قادر به تغییرات مؤثر هستند 
 )Zhang et al, 2010: 81( .پیش از اینکه آنها بتوانند ارزش فعاالنه مشارکت را در فرایند سیاسی ببینند
اصطالح اثربخشی سیاسی، ارائة توانایی درک فرد به منظور مشارکت و نفوذ در سیستم سیاسی 
استفاده می شود )Chan and Guo, 2013: 460; Yeich & Levine, 1994: 259(. هنگامی که این 
ساختار برای نخستین بار پیشنهاد شد،  به صورت تک بُعدی در نظر گرفته شد. اما از دهة 1970، تالش 
برای مفهوم سازی دقیق تر این ساختار انجام شد. کالرک و  مک فرسون )Clark & Mcpherson( پیشنهاد 
دادند که حس اثربخشی سیاسی از دو جزء متمایز داخلی و خارجی تشکیل شده؛ مؤلفه حس اثربخشی 
داخلی، ارائة درک مهارت های شخصی برای مشارکت سیاسی است. مؤلفه حس اثربخشی خارجی، 

)Yeich and Levine, 1994: 259( .درک پاسخ سیستم سیاسی به نگرانی افراد است
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وین و تن )Vein & tan( اثربخشی سیاسی را اعتقاد فردی تعریف کرده اند که تالش های او 
می تواند روی روند سیاسی تأثیر بگذارد. ابرامسون و آلدریچ )Abramson & Aldrich( معتقدند که 
شهروندان قبل از اینکه ارزش مشارکت فعاالنه برای تغییر سیاسی را درک کنند، در ابتدا باید باور 
کنند که توانایی تغییر تأثیرگذاری دارند. آنها استدالل می کنند که بدون احساس صالحیت و باورها، که 
اعمال مهمی هستند، انگیزه برای شرکت در سیاست کم می شود. )Rahmawati, 2014: 10( تحقیق ها 
نشان می دهد، استفاده از رسانه ها به ویژه مصرف اخبار، موجب افزایش اثربخشی سیاسی می شود. با ظهور 
اینترنت، به عنوان منبع اصلی اخبار و بستر مهم اجتماعی، محققان، تحقیق های خود را دربارة پتانسیل 

 )Ognyanova and Ball-Rokeach, 2015( .دموکراتیک رسانه های دیجیتال آغاز کردند

آگاهی سیاسی
یکی از کارکردهای اولیه رسانه های جدید در جوامع دمکراتیک، اطالع رسانی به شهروندان  است. 
این کارکرد در مبارزات انتخاباتی مهم تر است، چراکه رأی دهندگان دربارة موضوعات سیاسی و 
 .)Dimitrova et al, 2011: 98( بسترهای رقابتی احزاب و نامزدهای انتخاباتی به آگاهی نیاز دارند
اینترنت، حجمی از اطالعات را برای شهروندان، با مزایای متعددی نسبت به سایر رسانه ها، فراهم 
می کند. اینترنت نه تنها اجازة جست وجوی اطالعات در هر زمانی را می دهد، بلکه به کاربران اجازه 
می دهد از طریق به کارگیری لینک ها و موتورهای جست وجو عمیق تر به موضوعات بپردازند. 

 )Kenski and Stroud, 2006: 176(

اینترنت، در شکل گیری  نقش  به  را  ابعاد جدیدی  اجتماعی،  از رسانه های  استفادة گسترده 
آگاهی یا دانش سیاسی اضافه کرده است. ماهیت تعاملی رسانه های اجتماعی، اغلب نشان دهندة 
بزرگ ترین پتانسیل آن است، که تسهیل کنندة گفت وگو بین شهروندان دربارة موضوعات متقابل 
و بین شهروندان و نامزدهای انتخاباتی است  )McAllister, 2016: 9(. آگاهی سیاسی، به دسترسی 
اطالعاتی دربارة اقدامات دولتی، موقعیت سیاستمدران و... بستگی دارد )Shaker, 2009: 2(. چراکه 
یکی از مؤثرترین موضوعات در ادبیات ارتباطات، به کارگیری رسانه ها است که به طور مثبتی 
با آگاهی سیاسی ارتباط بیشتری دارد. آگاهی دربارة اطالعات سیاسی از طریق رسانه ها به ویژه 
بنابراین رسانه ها نقش مهمی در چگونگی کسب آگاهی  رسانه های اجتماعی به دست می آید. 

 )Abdulrauf et al, 2017: 2( .سیاسی دارند که در نهایت منجر به مشارکت سیاسی می شود
کیتر و دلی کارپینی )Keeter & Delli Carpini( آگاهی سیاسی را، مجموعه ای از اطالعات 
سیاسی واقعی که در بلندمدت ذخیره می شود تعریف کرده اند. آنها ادعا می کنند رأی دهندگان 
آگاه تر )با دانش بیشتر( احتماالً، به سیاست عالقه مند هستند. همچنین مدعی هستند که عملکرد 
دموکراسی ها، بهترین میزان آگاهی است که شهروندان از لحاظ سیاسی، می توانند داشته باشند. 
آگاهی سیاسی می تواند از طریق آموزش، رسانه های خبری، بحث در اداره یا بودن در معرض 
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رسانه های اجتماعی، به دست آید. کاید )Kaid( ادعا می کند که به طور کلی، فقدان آگاهی سیاسی 
جوانان با فقدان مشارکت سیاسی نسبت دارد. در همین راستا، یانگ )Jung( اثر آگاهی سیاسی 
بر مشارکت سیاسی را بررسی و ادعا کرده که آگاهی سیاسی،  به طور قابل توجهی تحت تأثیر 

)Rahmawati , 2014: 11( .مشارکت سیاسی قرار می گیرد
آگاهی سیاسی سهمی کلیدی در رفتار سیاسی و تصمیم گیری دارد، چراکه آگاهی سیاسی زیاد 
یک شهروند، موجب می شود او فعالیت سیاسی بیشتر داشته باشد. کیتر و دلی کارپینی ادعا کرده اند 
آگاهی سیاسی، احتماالً بر رأی گیری بسیار تأثیر دارد. پاپکین و دیموک )Popkin & Dimok(ضمن 
حمایت از این یافته، معتقدند که »آگاهی سیاسی یک عنصر مؤثر تأثیرگذار برای تصمیم گیری در 
رأی دادن است. افرادی که آگاهی سیاسی کافی و بهتری دارند، قادر به درک منافع خودشان هستند 
و مشارکت آنها در فرایند سیاسی مثبت است. افرادی که سطح سیاسی باالتری دارند تمایل بیشتری 
در تأثیرگذاری بر سیاست، اعتماد به نفس و توانایی برای مشارکت در میدان اندیشه سیاسی را 
دارند« )Muntean, 2015: 26-7(. شواهد تجربی نشان می دهد، آگاهی سیاسی موجب نگرش 
سیاسی باثبات و سازگار می شود، همچنین به شهروندان برای دستیابی به منافع خودشان کمک کرده 
و حمایت از ارزش های دموکراسی را ترویج می کند، در ضمن اعتماد به نظام سیاسی را تسهیل و 

)Reichert, 2016( .موجب انگیزة مشارکت سیاسی می شود
دلی کارپینی و کتیر، چهار اصل را برای تقسیم بندی آگاهی سیاسی در نظر می گیرند: 

مشارکت  مانند  اساسی(،  )ارزش های  دولت  پایه ای  ساختار  سیاسی.  فرایند  دربارة  آگاهی   .1
مانند سیستم  آن  اصلی  عناصر  و  مدنی  آزادی های  قوا،  تفکیک  قانون،  اکثریت  شهروندان، 

دوحزبی، مجلس، نقش قوة قضاییه و مجلس است. 
موضوعات  دربارة  به خوبی  که  دارند  انتظار  شهروندان  سیاسی.  موضوعات  دربارة  آگاهی   .2
سیاسی مانند. شهروندان، موضوعات سیاسی، تاریخی و حقایق مرتبط به آنها و جایگزین های 

پیشنهادی، احزاب و نتایج احتمالی آگاهی یابند. 
در یک حکومت جمهوری،  دو حوزه،  این  بر  درباره شخصیت های سیاسی. عالوه  آگاهی   .3
انتخابات مقامات دولتی اغلب قدرت سیاسی بسیار مهم شهروندان است. بنابراین آگاهی درباره 

احزاب و تعهدات سیاسی برای شهروندان ضروری به نظر می رسد. 
4.  آگاهی درباره مسائل سیاسی فعلی.  نظیر تاریخ سیاسی و اقتصادی زمینة مهمی برای درک بسیاری از 

) Delli Carpini and Keeter, 1993: 1182 and Shafi, 2016: 10( .سیاست های فعلی است

مبانی نظری
اینترنت، به عنوان یک ابزار بزرگ، اطالعات بالقوه متنوعی را دارد. اینترنت افراد را قادر می سازد. 
آزادانه بدون محدودیت زمان و مکان با سایرین ارتباط برقرار کنند. کاربران اینترنت با جست وجو 
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در فضای مجازی می توانند به عضویت گروهی درآیند و با افراد همفکر خود، بحث های سیاسی داشته 
باشند. عضویت در یک گروه به اعضا، برای بحث های سیاسی )Conroy et al, 2012: 1536-537( و 
مشارکت سیاسی فرصت بیشتر می دهد )Kauffman, 2009: 19-20(. از این رو، دسترسی فزاینده به 
اطالعات اینترنتی، کمبودهای دانش را برای کسانی که آن را بهانه ای برای عدم مشارکت می دانند،  

 )Boulianne, 2009: 195( .کاهش می دهد
بنابراین دسترسی به اینترنت سبب افزایش مشارکت سیاسی، اثربخشی سیاسی و آگاهی سیاسی 
می شود )Kenski and Stroud, 2006: 175(. لذا بر اساس این نظریه، که به نظریة “بسیج” معروف 
است، اینترنت قادر است جوانان را به سمت فعالیت های سیاسی هدایت کند )عدلی پور و همکاران، 
1393: 199(. مک لرگ به تبیین رابطه بین شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی پرداخته است. 
وی استدالل می کند که تعامالت اجتماعی، فرصت هایی برای جمع آوری اطالعات دربارة سیاست 
به افراد داده و به آنها اجازه می دهد فراتر از محدودیت منابع شخصی زندگی کنند؛ همچنین از 

)Mcclurg, 2003( .فعالیت های سیاسی بسیاری از مردم پشتیبانی می کند
نظریه  اساس  بر  است.  تضاد  در  بسیج  نظریه  با  که  است  “جایگزینی”  نظریه  دیگر،  نظریة 
جایگزینی افرادی که زمان زیادی را برای اینترنت صرف می کنند، نمی توانند برای سایر فعالیت ها 
فرصت بیشتری داشته باشند. طرفداران این نظریه معتقدند که رسانه ها بر رویکرد و مشارکت 
سیاسی تأثیر منفی دارد )عدلی پور و همکاران، 1393: 199( و سه علت برای اثبات این نظریه 

وجود دارد: 
استفادة بیشتر از اینترنت، سبب می  شود که زمان کافی برای فعالیت های اجتماعی و سیاسی 

باقی نماند. 
فعالیت های اینترنتی، مانع از ایجاد تعامالت چهره به چهره می شود، تعامالتی که برای گسترش 
اعتماد سیاسی ضروری است. بر اساس این رویکرد افرادی که زمان بیشتری به کارهای اینترنتی 
اختصاص می دهند، احتماالً کمتر به محیط اجتماعی خود توجه می کنند و زمان کمتری برای تماس 

با دوستان و خانواده خواهند داشت. 
فضای مجازی بیشتر از اینکه تنوع ارتباطات را ترغیب کند در پی همگنی است. فضای مجازی 
اجتماعی  اگرچه شبکه های  تقویت می کند.  بین گروه های همفکر  را فقط در  ارتباطات  توسعة 
می توانند افراد را، به ایجاد نگرش های خاص مسئوالن حکومتی و مشارکت سیاسی تشویق کند، اما 
این شبکه ها به علت تقویت دیدگاه های انزواطلبانه و عقاید قطبی تر شدة فرد، نمی تواند به مشارکت 

سیاسی مستقیمی منجر شود. 
به نظر می رسد طرفداران نظریة جایگزینی اعتقاد دارند که اگر افراد زمان بیشتری را در فضای مجازی 
سپری کنند سرمایة اجتماعی و اعتماد آنها به نهادهای سیاسی کاهش فزاینده ای خواهد یافت )مسعودنیا 

و همکاران، 1390: 78-177( در پژوهش حاضر بیشتر از نظریه بسیج استفاده شده است.
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فرضیه های پژوهش
در مجموع با تکیه بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق می توان فرضیه های زیر را مطرح کرد:

فرضیه های اصلی

y .بین فعالیت کاربر در تلگرام و مشارکت سیاسی رابطة معناداری وجود دارد
y .بین فعالیت کاربر در تلگرام و اثربخشی سیاسی )داخلی و خارجی( رابطة معناداری وجود دارد
y .بین فعالیت کاربر در تلگرام و آگاهی سیاسی رابطة معناداری وجود دارد

فرضیه های فرعی

y .بین مدت زمان استفاده کاربر تلگرام و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد
y  بین مدت زمان استفاده کاربر تلگرام و اثر بخشی سیاسی )داخلی و خارجی( رابطه معناداری

وجود دارد.
y .بین مدت زمان استفاده کاربر تلگرام و آگاهی سیاسی رابطه معناداری وجود دارد

مفاهیم عملیاتی پژوهش
1. به کارگیری شبکه اجتماعی تلگرام شامل دو بعد است: 

الف.  کمیت به کارگیری تلگرام که شامل مدت زمان استفاده کاربر است. 
ب. کیفیت به کارگیری تلگرام که مبتنی بر چگونگی استفادة کاربر از این شبکه، رجوع کاربر و 

جست وجوی تصاویر، موضوعات و اخبار اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ... است.
به  آن شکل دهی  هدف  که  است  رفتارهایی  از  عبارت  سیاسی  مشارکت  سیاسی.  مشارکت   .2
سیاست های دولتی و نفوذ در گزینش مقام های دولتی است )Effing et al, 2011: 29(. در واقع 
مشارکت سیاسی به دو نوع مشارکت متعارف و غیر متعارف تقسیم می شود. مشارکت متعارف هر 
نوع عمل دواطلبانه ای است که افراد جامعه برای حمایت یا تأثیرگذاری بر نظام سیاسی که نهادهای 

رسمی، درون چارچوب های رسمی، معین و برنامه ریزی کرده اند، انجام می دهند.
برای  جامعه  افراد  که  است  داوطلبانه ای  عمل  نوع  هر  متعارف  غیر  مشارکت  طرفی  از 
معین  از چارچوب های رسمی،  نظام و جریانات سیاسی، که خارج  بر  تأثیرگذاری  یا  حمایت 
 :1383 هاشمی،  و  )وثوقی  می دهند  انجام  کشور،  رسمی  نهادهای  توسط  شده،  برنامه ریزی  و 
متعارف  اساس مشارکت سیاسی  بر  مقیاس های مشارکت سیاسی،  پژوهش  این  در   .)175-76
 از طریق گویه های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا ... سنجیده

شده است.
تقسیم می شود.  اثربخشی داخلی و خارجی  بعد  به دو  اثربخشی سیاسی  اثربخشی سیاسی.   .3
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بُعد اثربخشی داخلی، ارائة درک مهارت های شخصی برای مشارکت سیاسی است. مؤلفة حس 
 .)Yang and DeHart, 2016: 4( اثربخشی خارجی، درک پاسخ سیستم سیاسی به نگرانی افراد است
در این پژوهش مقیاس های اثربخشی سیاسی از طریق گویه های واجد شرایط برای شرکت در 
انتخابات، درک خوب در مواجهه با موضوعات سیاسی، اطالعات پاسخگو دربارة سیاست و دولت 

نسبت به سایر افراد، در آخر چگونگی اداره کشور... سنجیده شده است.
4. آگاهی سیاسی. یکی از عوامل پویایی سیاسی، آگاهی شهروندان نسبت به حقوق، وظایف مدنی 
و سیاسی ـ اجتماعی و توجه به دالیل اساسی موضوعات اجتماعی است )هرسیج و همکاران، 
1392: 218(. چرا که آگاهی سیاسی عامل ضروری برای کمک به مشارکت سیاسی موفقیت آمیز 
بیان و  تا اولویت های خود را  باشند  از نظام سیاسی داشته  پایه ای  باید درک  است. شهروندان 
نمایندگان سیاسی را تعیین کنند )Muntean, 2015: 26(. در این پژوهش مقیاس های آگاهی 
سیاسی از طریق گویه های اطالعات دربارة قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، احزاب سیاسی، 

اطالعات دربارة پسابرجام، شناخت شخصیت های سیاسی کشور ... سنجیده شده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة محقق ساخته 
استفاده شده است. برای سنجش مشارکت سیاسی، در پرسشنامه از نوع سنجش لیکرت استفاده 
 ،)Yamamotoetal, 2013( شد. این پرسشنامه بر اساس گویه های پیشنهادی یاماماتو و همکاران
نیمی و همکاران )Niemi etah, 1991(، هارل )Harel, 2013(، لی )Lee, 2006( و دلی کارپینی و 
کتیر)1993(، وثوقی و هاشمی )1383( ساخته شده است. داده های مورد نیاز برای تحلیل و آزمون 
فرضیه از طریق پرسشنامه های توزیعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به دست آمده و در 

مرحلة بعد از طریق کدگذاری در نرم افزار SPSS نتایج پژوهش استخراج شد. 

حجم نمونه و شیوة نمونه گیری
نمونه، زیرمجموعه اي از جمعیتي است که تمایل داریم نتایج را، به آنها تعمیم دهیم. نمونه بخشی 
از جامعة تحت بررسی است که با روشی، که از پیش تعیین شده انتخاب می شود، به گونه ای که 
می توان از این بخش، با توجه به روش انتخاب، استنباط هایی درباره کل جامعه انجام داد. )عمیدی، 

)10 :1385
حال از آنجا که حجم جامعه آماري، چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ وسعت، بزرگ بود و 
بررسي نظرهای تمامي دانشجویان دانشگاه اصفهان، به لحاظ زمان و هزینة اقتصادي و… مقدور 
نبود، سعي شده است تا با استفاده از روش هاي نمونه گیري سیستماتیک و هدفمند، به منظور 
افزایش دقت از جامعه  هدف، نمونه اي احتمالي و قابل تعمیم به جامعه هدف انتخاب شود. در این 
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راستا، براي تعیین حجم نمونه مورد نیاز از رابطه ذیل بهره گیري شده است؛

pqDN
Npqn

+−
=

() 1
فرمول شماره1

و B کران خطا است. 
 4

2BD =  ، pq −=1 که در آنp نسبت موافقان با موضوع مورد بررسي 
البته با در نظر گرفتن B=0/05  و p=5/0 )با فرض این نسبت، مقدار نمونه به حداکثر مقدار ممکن 
خواهد رسید(، حداکثر حجم نمونه 375 نفر بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران برآورد شده است. 
برای حصول اطمینان و بازگشت پرسشنامه ها، تعداد 390 پرسشنامه، به صورت تصادفی، بین 
دانشجویان دانشگاه اصفهان، که از نرم افزار تلگرام در گوشی های هوشمند خود استفاده می کنند 
توزیع شد. از بین آنها، 382 پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد و  بعد از حذف پرسشنامه های 

مخدوش، 375 پرسشنامه باقی ماند. 

آزمون پرسشنامه )پایایی(
برای تعیین پایایی پژوهش، ابتدا پرسش های متعددی مطرح و بررسی، در نهایت پرسشنامه بر 
اساس طیف لیکرت آماده شد. پس از ویرایش های الزم و به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه، 
ابتدا 40 عدد از پرسشنامه ها را بین افراد نمونه به صورت آزمایشی پخش کردیم. ضریب پایایی این 
پرسشنامه، به روش آلفای کرونباخ برابر با 0/892 است که نشان می دهد  همبستگی درونی گویه ها 
در حد مطلوبی است. بنابراین هرچه مقدار این ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد نشان دهنده 
همسازی بیشتر گویه های یک مقیاس است. همچنین برای تمام متغیرها میزان آلفا بیش از 0/7 به 

دست آمده. این محاسبه در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1.  ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه

آلفای کرونباخمتغیر

0/892کل پرسشنامه

0/821فعالیت کاربر در تلگرام

0/934مشارکت سیاسی

0/746اثربخشی سیاسی

0/889آگاهی سیاسی
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تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش حاضر از دو بخش توصیفی و استنباطی تشکیل شده است. در بخش توصیفی 
به معرفی رأی دهندگان پرداخته شد و در بخش استنباطی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار 

گرفته است.

بخش توصیفی
در این بخش عالوه بر ویژگی های رأی دهندگان، که شامل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح 
تحصیالت، گروه تحصیلی است، فعالیت در شبکه اجتماعی تلگرام، میزان اثربخشی، آگاهی و 

مشارکت سیاسی نیز بررسی شده است.

ویژگی رأی دهندگان
در جدول زیر ویژگی های توصیفی جامعة نمونه آورده شده است. در این پژوهش 25/6درصد 
از پاسخ دهندگان زیر 20 سال، 38/7درصد بین 20 تا 25 سال، 24/3درصد بین 25 تا 30 سال 
و 11/5درصد از آنها بیشتر از 30 سال سن دارند. زنان 53/1درصد  و مردان  46/9درصد از 
پاسخگویان را تشکیل می دهند. در این پژوهش 88/85درصد از پاسخگویان مجرد و 11/5درصد از 
آنها متأهل هستند. همچنین 35/2درصد  از پاسخ دهندگان سطح تحصیالت کارشناسی، 46/1درصد 
تحصیالت کارشناسی ارشد و 18/7درصد از آنها تحصیالت دکتری دارند. در همین راستا 28درصد 
از پاسخ دهندگان در گروه تحصیلی مهندسی، 26/1درصد  در علوم پایه، 39/5درصد در علوم 

انسانی و 6/4درصد از آنها از سایر رشته ها هستند.

جدول 2.  آماره های توصیفی
درصد فراوانیمتغیردرصد فراوانیمتغیر

سن

25/6زیر 20 سال

تحصیالت

35/2کارشناسی

46/1کارشناسی ارشد38/7بین 20 تا 25 سال

18/7دکتری24/3بین 25 تا 30 سال

11/5بیشتر از 30 سال

گروه تحصیلی

28مهندسی

جنس
26/1علوم پایه53/1زن

39/5علوم انسانی46/9مرد

وضعیت 
تأهل

88/85مجرد
6/4سایر

11/5متاهل
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در جدول 3 آماره های توصیفی میانگین و انحراف معیار در متغیرهای مدت زمان استفاده و فعالیت 
کاربر در شبکه اجتماعی تلگرام، اثربخشی سیاسی، دانش سیاسی و مشارکت سیاسی نشان داده 

شده است. 
میانگین میزان مدت زمان استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام در روز، 2/8 و انحراف معیار این 
متغیر 1/23 است. میانگین میزان فعالیت در شبکة اجتماعی تلگرام، 2/61 و انحراف معیار این 
متغیر 0/682 است. میانگین میزان مشارکت سیاسی 3/6 و انحراف معیار این متغیر 1/074 است. 
میانگین میزان اثربخشی سیاسی داخلی، 2/98 و انحراف معیار این متغیر 0/529 است. میانگین 
میزان اثربخشی سیاسی خارجی، 2/82 و انحراف معیار این متغیر 0/704 است. همچنین میانگین 

میزان آگاهی سیاسی، 2/93 و انحراف معیار این متغیر 0/819 است. 

جدول 3.  میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در هر یک از ابعاد اینترنت و مشارکت سیاسی
انحراف از معیارمیانگینمتغیرها

2/81/23مدت زمان استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام

2/610/682فعالیت در شبکة اجتماعی تلگرام

3/61/074مشارکت سیاسی

2/980/529اثربخشی سیاسی داخلی

2/820/704اثربخشی سیاسی خارجی

2/930/819آگاهی سیاسی

یافته های استنباطی: آزمون فرضیه ها
همان طور که پیش تر ذکر شد، پژوهش حاضر دارای شش فرضیه است، که به منظور بررسی صحت 
و سقم این فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده شد که در این قسمت به آنها پرداخته می شود. برای 

آزمون فرضیه پژوهش، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بهره بردیم.
در جدول 4 با استفاده از همبستگی سادة پیرسون، بین تمام ابعاد و به کارگیری تلگرام و تمام 
ابعاد مشارکت سیاسی، رابطة معنادار و مثبتی در سطح P ./.1> مشاهده می شود. باالترین میزان 
همبستگی، بین فعالیت کاربر در تلگرام و ابعاد مشارکت سیاسی، مربوط به فعالیت کاربرانی است 
که ضریب آگاهی سیاسی آنها 0/301 است. همچنین بین مدت زمان استفاده از تلگرام و ابعاد 
مشارکت سیاسی، باالترین میزان همبستگی با ضریب 0/388 به مشارکت سیاسی مربوط است. 
کمترین رابطه به ابعاد به کارگیری تلگرام )فعالیت و زمان( و اثربخشی خارجی مربوط است، که 
فعالیت کاربر با اثربخشی خارجی، ضریب همبستگی 0/191 و مدت زمان استفاده کاربر با اثربخشی 

خارجی، ضریب همبستگی 0/143 را نشان می دهد. 
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جدول 4.  همبستگی بین ابعاد استفاده از تلگرام و ابعاد مشارکت سیاسی

 اثربخشی سیاسی مشارکت سیاسیمتغیر
داخلی

 اثربخشی سیاسی 
آگاهی سیاسیخارجی

**0/301**0/191** 0/269 **0/264فعالیت کاربر در تلگرام

مدت زمان استفاده از 
 ** 0/379** 0/143**0/29**0/388تلگرام)ساعت(

جدول 5 نشان می دهد، ابعاد به کارگیری تلگرام، توانایی خوبی برای پیش بینی ابعاد مشارکت 
سیاسی دارد و متغیرهای پیش بین به صورت معناداری، متغیرهای مالک را تبیین می کند. 

مقدار همبستگی چندگانه )R( بین ابعاد استفاده از تلگرام و مشارکت سیاسی 0/434 است و 
ضریب تعیین نشان می دهد استفاده از تلگرام 0/188 واریانس مشارکت سیاسی را تبیین می کند. 

مقدار همبستگی چندگانه )R( ابعاد استفاده از تلگرام با اثربخشی سیاسی داخلی 0/363 است 
و ضریب تعیین نشان می دهد، 0/132 واریانس مربوط به اثربخشی سیاسی داخلی را، ابعاد استفاده 

از تلگرام تبیین می کند. 
مقدار همبستگی چندگانه )R( ابعاد استفاده از تلگرام با اثربخشی سیاسی خارجی 0/219 است 
و ضریب تعیین نشان می دهد، 0/048 واریانس مربوط به اثربخشی سیاسی خارجی )کمترین میزان( 

را تبیین می کند. 
مقدار همبستگی چندگانه )R( ابعاد استفاده از تلگرام با آگاهی سیاسی 0/445 است و ضریب 

تعیین نشان می دهد، 0/198 واریانس مربوط به آگاهی سیاسی را تبیین می کند.

جدول 5.  نتایج مدل رگرسیون به ازای رابطه مصرف تلگرام با ابعاد رویکرد مشارکت سیاسی

متغیر 
RR2R2متغیر  مالکپیش بین

تعدیل شده

خطای 
استاندارد
برآورد

F سطح
معناداری

رام
تلگ

از 
ده 

تفا
 اس

عاد
0/4340/1880/1840/9743/090/000مشارکت سیاسیاب

0/3630/1320/1270/56528/240/000اثربخشی سیاسی داخلی

0/2190/0480/0430/6889/0480/000اثربخشی سیاسی خارجی

0/4450/1980/1940/73545/920/000آگاهی سیاسی

جدول 6 ضرایب رگرسیون غیراستاندارد B و استاندارد Beta را، برای هر بعد به کارگیری 
تلگرام بر ابعاد مشارکت سیاسی نشان می دهد. در تمام ابعاد به کارگیری تلگرام، بُعد فعالیت کاربر 
در تلگرام، پیش بینی کنندة بسیار مهمی است و از وزن B باال )ضریب 0/312( برخوردار است. 
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ابعاد مشارکت سیاسی  تمام  با  بیشتری  ارتباط  تلگرامی،  کاربر  فعالیت  نشان می دهد  رگرسیون 
دارد. در مجموع رگرسیون به کارگیری تلگرام برای مشارکت سیاسی، اثربخشی سیاسی داخلی، 

اثربخشی سیاسی خارجی و آگاهی سیاسی معنادار )p<0/05 &  p<0/01( است.

جدول 6 .  ضرایب غیراستاندارد و استاندارد به ازای رابطه هر بُعد مصرف تلگرام با ابعاد رویکرد سیاسی

متغیر پیش بینمتغیر مالک
B

ضرایب 
غیراستاندراد

خطای معیار
ضرایب 

غیراستاندراد

Beta
ضرایب 
استاندارد

T سطح
معناداری

مشارکت سیاسی

0/3050/0410/357/360/000زمان استفاده از تلگرام

فعالیت کاربر در 
0/3120/0750/1984/160/000تلگرام

اثربخشی سیاسی 
داخلی

0/1220/0240/2485/040/000زمان استفاده از تلگرام

فعالیت کاربر در 
0/1970/0440/2224/510/000تلگرام

اثربخشی سیاسی 
خارجی

0/0630/0290/1112/140/032زمان استفاده از تلگرام

فعالیت کاربر در 
0/1750/0530/173/290/001تلگرام

آگاهی سیاسی
0/2220/0310/3347/060/000زمان استفاده از تلگرام

فعالیت کاربر در 
0/2850/0570/2375/010/000تلگرام

نتیجه گیری
پیشرفت های اخیر سخت افزاری و نرم افزاری، همراه با ظهور گوشی های هوشمند و به کارگیری 
فناوری اطالعاتی و ارتباطی مرتبط با این گوشی ها خواهند بود در زندگی شهروندان دیده می شود. 
شهروندان با حمل دستگاه تلفن همراه خود، همواره قادر خواهند بود به اخبار و اطالعات موجود 
در شبکه های اجتماعی وب 2، در هر زمان و مکانی دسترسی پیدا کنند. شبکه های اجتماعی نظیر 
تلگرام این فرصت را برای کاربران فراهم می کند تا به گفت وگو، اشتراک گذاری، تولید و ارسال 
محتوا بپردازند. این گوشی ها موجب شده طیف گسترده از شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار 
گیرد. در این پژوهش، تأثیر استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام در گوشی های هوشمند بر رویکرد 

مشارکت سیاسی بررسی شده است. 
پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است، که آیا بین استفاده از شبکه اجتماعی 
تلگرام در گوشی های هوشمند با رویکرد مشارکت سیاسی رابطة معناداری وجود دارد یا خیر؟ 
طبق نتایجی که از تحلیل پرسشنامه به دست آمده، بین مدت زمان استفاده و فعالیت کاربر در شبکة 
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اجتماعی تلگرام با مشارکت سیاسی، اثربخشی سیاسی و آگاهی سیاسی رابطة معنادار و مثبتی وجود 
دارد. به گونه ای که زمان استفاده و فعالیت کاربر در تلگرام از طریق گوشی های هوشمند سبب 

تقویت مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی و اثربخشی سیاسی داخلی و خارجی می شود.
انتشار اطالعات از طریق تلگرام با سرعت بیشتری همراه شده است. چرا که تعامل یکی از 
مهمترین ویژگی های تلگرام است، که کاربران را تشویق به اشتراک گذاری می کند. استفاده از شبکة 
اجتماعی تلگرام موجب شده، افراد برای شرکت در انتخابات تمایل نشان دهند. با توجه به این امر، 
بین مدت زمان استفاده و فعالیت در شبکة اجتماعی تلگرام با میزان مشارکت سیاسی افراد رابطه 
مثبت و معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که هرچه میزان استفاده و فعالیت کاربر در تلگرام افزایش 

پیدا کند، میزان مشارکت سیاسی دانشجویان نیز افزایش می یابد.
گوشی های هوشمند موجب دسترسی آسان افراد بسیاری به شبکه اجتماعی تلگرام شده است. 
افزایش دهد، چرا که این شبکه ها،  اثربخشی سیاسی خارجی را  شبکه های اجتماعی، می تواند 
می کند. همچنین  دولتی  مقامات  پاسخگویی  افزایش  و  مقامات  با  تعامل  به  قادر  را  شهروندان 
از  بسیاری  می شود.  سیاسی  اطالعات  به  افراد  راحت  دسترسی  موجب  اجتماعی،  شبکه های 
کانال های تلگرام، به طور کلی با هدف اطالع رسانی به شهروندان دربارة نامزدها و موضوعات 
سیاسی، طراحی شده است. در این راستا تلگرام نیز با ارائة اطالعات قابل دسترس برای شهروندان، 
اثربخشی سیاسی داخلی و خارجی را افزایش می دهد. با توجه به این امر بین مدت زمان استفاده 
و فعالیت کاربر در شبکه اجتماعی تلگرام با میزان اثربخشی سیاسی داخلی و خارجی کاربر رابطة 
مثبت و معناداری وجود دارد. به گونه ای که هرچه میزان استفاده و فعالیت کاربر در تلگرام افزایش 
پیدا کند میزان اثربخشی سیاسی داخلی و خارجی دانشجویان نیز افزایش می یابد. و همچنین میزان 

اثربخشی سیاسی داخلی بیشتر از اثربخشی سیاسی خارجی است.
دسترسی شهروندان )در اینجا دانشجویان( به اطالعات سیاسی در قالب اخبار در تلگرام، منجر 
به افزایش دانش و آگاهی سیاسی فرد شده است. با توجه به این امر، بین مدت زمان استفاده و 
فعالیت کاربر در شبکه اجتماعی تلگرام با میزان آگاهی سیاسی افراد رابطة مثبت و معناداری وجود 
دارد. به گونه ای که هرچه میزان استفاده و فعالیت کاربر در تلگرام افزایش پیدا کند میزان آگاهی 

سیاسی دانشجویان نیز افزایش می یابد. 
بنابراین در پژوهش حاضر نظریه بسیج، برای جمعیت آماری مورد نظر صدق می کند. قطعًا 
تشکل های  در  مستقل  احزاب  مانند  عینی،  اجتماعی  شبکه های  تشکیل  بیرونی  محدویت های 

دانشجویی منتقد و مستقل، در این قضیه تأثیرگذار است. 
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