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چکیده
به نظر می رسد یکی از ابزارهای مهمی که در عصر جدید میتواند بر فرهنگ سیاسیی دموکراتیی
تاثیر گذارد ،شبکههای اجتماعی مجازی هستند .بنابراین هدف این پیوهه  ،بررسیی تیاثیر شیبکههیای
اجتماعی بر گرای افراد به فرهنگ سیاسی دموکراتی مییباشید .جامهیه امیاری ایین پیوهه شیام
شهرهندان شهر اصفهان در سال  1395میباشد که به رهش نمونهگیری خوشهای  598نفر از انان به عنوان
حجم نمونه ،انتخاب شده ه با رهش پیمای مورد مطالهه قرار گرفتند .در این راستا ،نتایج پوهه نشان
میدهد در حالی که افزای مدت زمان عضویت در شبکههای اجتماعی ه فهالیت عمیقتر در شبکههای
اجتماعی ،باعث باال رفتن احتمال میزان گرای به فرهنگ سیاسی دموکراتی میگردد ،اما افزای مصرف
رهزانه چنین شبکههایی ،تاثیر منفی بر رهی فرهنگ سیاسیی دموکراتیی داشیته اسیت .سیرانجای نتیایج
پوهه حاکی از ان است که هاقهی تلقیکردن محتوای شبکههای اجتماعی تاثیری در افزای یا کاه
تمای به فرهنگ دموکراتی در میان پاسخگویان نداشته است.
واژگان کلیدی :مدتزمان عضویت در شبکههای اجتماعی ،فهالیت در شبکههای اجتماعی ،استفاده
رهزانه از شبکههای اجتماعی ،فرهنگ سیاسی دموکراتی
 ) Email: m.rahbarghazi@ase.ui.ac.irنویسنده
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 -1مقدمه و بیان مسئله
دموکراسی ه ایجاد جامهه مدنی از مهمترین دستاهردهای انسان در طول تاریخ است .تجربه
بشری چه به لحاظ تاریخی ه چه از نظر عقالنی ،اهلویت ه برتری ساختار دموکراتی را بر
سایر اشکال قدرت ،نشان داده است .از این ره توجه به مسئله دموکراسی ،بررسی هیوگیها ه

مولفههای ان ،موانع ه محدهدیتها ه مزیتهای ساختار دموکراتی  ،از اساسیترین محورهای
مطالهات متفکران ،فیلسوفان ه دانشمندان عرصههای مختلف علوی بویوه جامههشناسی ه به
طور خاص جامههشناسی سیاسی بوده است (شیری.)1393 ،

از سوی دیگر ،موج سوی دموکراسی با فرهپاشی نظایهای غیر دموکراتی ارهپای جنوبی
یهنی اسپانیا ،پرتغال ه یونان در دهه  1970ه بسیاری از رژیمهای امریکای التین ه برخی از

کشورهای اسیایی در دهه  1980ه گذار به دموکراسی در ارهپای شرقی در دهه  ،1990اهج
بیسابقهای یافته است .در سال  1997بر اساس امار خانه ازادی از  191کشور جهان117 ،
کشور دارای رژیمهای سیاسی دموکراتی بودند .در سال  2004بر اساس امار همین مرکز از

 193کشور 121 ،کشور دارای نظای دموکراسی حداقلی یا انتخاباتی به شمار میرفتند ه در سال
 2009از  193کشور تنها  43کشور غیر دموکراتی مهرفی شدهاند .بر این اساس ،امرهزه
بسیاری از اندیشمندان بر این باهرند که مردیساالری ،سرنوشت مقدر همه انسانها است ه نه
تنها در عرصه سیاست ،بلکه در ک حیاط فکری ه فرهنگی جوامع ،اجتنابناپذیر مینماید
(احمدی ه نمکی.)1392 ،

گذار به دموکراسی ه یا حتی شرهع فرایند دموکراتی شدن ،تحت تاثیر عوام متهددی
است که محققان گوناگون ،بنا به گرای نظری خوی به بهضی از انها اشاره کردهاند:
نوسازی ،هضهیت اقتصادی ،فشار خارجی ،انضمای شبکههای اعتماد در سیاست عمومی،
اعتماد به نهادها ه موسسات دهلتی ه غیره جملگی به عنوان عوام موثر در گرای به فرهنگ

سیاسی دموکراتی مهرفی شدهاند .در این راستا ،اینگلهارت ه هلزل ( )2009عنوان میکنند که
فرهنگ نسبت به ادبیات ده دهه گذشته ،نق بسیار حیاتیتری در فرایند گذار به دموکراسی
بازی میکند .بر اساس بحث انان ،به نظر میرسد توسهه اقتصادی ،تغییرات تدریجی فرهنگی
را موجب میشود که توده مردی را احتماالً به طور فزایندهای خواهان نهادهای دموکراتی
میسازد (احمدی ه نمکی .)1392 ،به نظر میرسد در سالهای اخیر یکی از ابزارهایی که از

طریق توسهه اقتصادی توانسته است بر رهی فرهنگ سیاسی مردی تاثیر گذارد ،شبکههای
اجتماعی مجازی میباشد .این اتفاق بخصوص در جوامهی بیشتر رخ میدهد که رسانهها ه
احزاب سیاسی به هر دلی در کارکرد خود کامالً موفق نباشند .این امر از انجا ناشی میشود که
شبکههای اجتماعی مجازی با توجه به گسترش رهزافزهن خود ،احتماالً ظرفیت ه توان
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شک گیری «حوزه عمومی مجازی» را دارا بوده ه کاربران انها میتوانند از طریق این شبکههای
اینترنتی باعث شک گیری «افکار عمومی» شوند .به عبارتی نظرات کاربران شبکههای اجتماعی

میتواند با ایجاد فضای گفتگو بین افراد ه در نهایت ،شک دادن به افکار عمومی ،منجر به
شک گیری نهاد مدنی مجازی یا فرهنگ دموکراتی

شود .حال با توجه به اهمیت ه نق

رسانههای اجتماعی در تحلی پدیدههای سیاسی ه مخصوصا فرهنگ سیاسی ،این پوهه
قصد دارد تا ارتباط بین ابهاد استفاده شبکههای اجتماعی ه گرای به فرهنگ سیاسی
دموکراتی شهرهندان را مورد بررسی قرار دهد .بنابراین هدف این پوهه  ،بررسی تاثیر ابهاد
مختلف استفاده از شبکههای اجتماعی از قبی مدت زمان عضویت در شبکههای اجتماعی،

فهالیت در شبکههای اجتماعی ،استفاده رهزانه از شبکههای اجتماعی بر رهی فرهنگ سیاسی
دموکراتی شهرهندان میباشد.

 -2ادبیات نظری
بسیاری از محققان مهتقدند که برای رسیدن به ی فرهنگ سیاسی دموکراتی  ،عالهه بر
ذخایر باالی نهادهای دموکراتی  ،تقاضای ان توسط شهرهندان مورد دیگری است که دارای
اهمیت باالیی میباشد (نوریس .)2011 ،تقاضای شهرهندان برای گسترش دموکراسی ه
مردی ساالری باعث فشار به نهادهای سیاسی به منظور گسترش ازادیها در نظایهای سیاسی
(حق شرکت در انتخابات ،ازادی بیان ،ازادی مطبوعات ه غیره) میشود .بنابراین به نظر

میرسد که منابع ه تقاضای باال برای رسیدن به دموکراسی ،شرهط الزی ه کافی در این زمینه
محسوب میشوند (هلزل.)2007 ،
از چشمانداز محققان علم ارتباطات ،استفاده از رسانهها از طریق اموزش هنجارها ،ارزشها
ه رفتارهای دموکراتی  ،باعث تشویق شهرهندان به منظور تقاضا برای دموکراسی میشود.
برای مثال نظریه بسیج استدالل میکند که پلورالیسم رسانهای باعث تقویت اگاهی سیاسی

شهرهندان شده ه این امر به نوبه خود باعث می شود تا تقاضا برای مشارکت سیاسی هم به
لحاظ ذهنی ه هم به لحاظ عینی گسترش یابد (نیوتون .)1999 ،در این راستا ،گیدنز (1377؛ به
نق از خانیکی )1386 ،مهتقد است جدایی فضا  -زمان از مکان ه دستیابی به دان انتقادی
درباره سنت ،شرایطی را برای سرشتِ "بازاندیشانه مدرنیته" پدید اهرد .بازاندیشی در نظر

گیدنز ،به مهنیِ تغییر کن انسانی در پرتو شناخت جدید ه ی نیرهی بنیادی در دهران مدرن
است .اه نق رسانهها را در این بازاندیشی ه دموکراتی ترشدن فضای اجتماعی ه سیاسی در
جوامع بسیار اساسی میداند ه مهتقد است که بسط جهانی نهادهای مدرنیته از جمله
دموکراسی ،بدهن جمعامدنِ دانشی که رسانهها ارائه میدهند ،امکانپذیر نمیباشد .بنابراین،
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رسانهها را نباید صرفاً ضمیمه یا مکم رهابط اجتماعیِ از پی موجود یا مجراهایی خنثی که
کاالهای نمادین را انتقال میدهند ،در نظر گرفت .بلکه برعکس ،رسانهها را باید تأثیرگذار بر
شیوههای عم ه تهام مردی با یکدیگر تلقی کرد .رسانهها صرف نظر از اینکه چه محتوایی را

انتقال میدهند ،به صورتبندیهای خاص فرهنگی ،اجتماعی ه سیاسی منجر میشوند .به
عبارتی ،شیوه انتقال فرهنگ بر محتوای ان فرهنگ از جمله فرهنگ سیاسی تأثیر میگذارد .این

ایده ،مرهون نظریهپردازانی چون مارشال م لوهان ( )1962است .م لوهان ظهور شیوههای
نوین ارتباطات را عاملی مهم در شک گیری فرهنگ ه جامهه دموکراتی میداند.

به نظر میرسد در عصر جدید پوهه های زیادی در مورد رابطه بین گسترش فضای

1

مجازی ه رهیکرد شهرهندان نسبت به دموکراسی صورت گرفته است .در این زمینه هوارد
( )2009با اتخاذ دیدگاهی خوشبینانه استدالل میکند که فضای انالین نق مهمی در
شک دهی ه بسیج نگرش شهرهندان به منظور حمایت از فرهنگ دموکراتی بازی میکند .اه
مهتقد است که رسانههای سنتی در جوامع اقتدارگرا ،افکار عمومی را به سمت پذیرش قوانین
نخبگان حاکم هدایت میکنند ه این امر باعث بوجودامدن افکار منفهلی میشود که از به
چال کشیدن رهابط قدرت حاکم ه نهادهای اقتدارگرا خودداری میکنند .اما رسانههای انالین
به دلی اجازهدادن ه تشویق کردن گفتگوی دیالکتیکی ه اخذ بازخوردهای شهرهندان ،از
پتانسی بیشتری برای توسهه فرهنگ دموکراتی برخوردار هستند .از سوی دیگر برخی از
محققان بر ظرفیت فضای مجازی در تقویت فرهنگ دموکراتی از طریق گسترش ه
کثرتگرایی در حوزه رسانهای تاکید میکنند .در این زمینه براتون ه همکاران)2005( 2

استدالل میکنند که استفاده از رسانههای جدید در کشورهای در حال گذار به دموکراسی،
توانایی مردی برای شک دهی به رهیکردهای سیاسی ،اقتصادی ه فرهنگی خود را توسهه
میدهد ه این امر باعث گسترش شهرهند دموکراتی ه بیشترشدن تقاضا برای اصالحات ه
فرایندهای دموکراتی میشود .اه مهتقد است که مخصوصاً شبکههای اجتماعی جدید که در

انها مقررات دهلتی کمی حاکم ا ست ه کثرت محتوایی در ان باال است ،تاثیر بیشتری بر
ترغیب افراد به منظور رد قوانین اقتدارگرایانه دارند .همچنین گرهش  )2009( 3با استفاده از
نظریه هابستگی رسانهای استدالل میکند که فهالیت در فضای مجازی احتمال موفقیت فرهنگ
سیاسی دموکراتی "از پایین" را تقویت میکند ه بدین ترتیب راههای گذار به فرهنگ
مردیساالرانه در دموکراسیهای نوظهور تسهی مییابد.

1

- Howard
- Bratton and et al.
3
- Groshek
2
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محقق دیگری که به بررسی نق رسانهها در گسترش فرهنگ دموکراتی پرداخته است،
هابرماس است .هر چند هابرماس ( )1991به شک مستقیم به بررسی نق شبکههای اجتماعی
مجازی نپرداخته است ،اما هی در بحث حوزه عمومی مهتقد است که اگر حوزه عمومی تحت

سلطه ه سیطره تهداد مهدهدی از رسانهها ه تشکیالت عظیم ه قدرتمند قرار گیرد ،این حوزه

به هسیله ه ابزاری برای دستکاری منافع ه اذهان عمومی تبدی میشود ه هر گرهه ذینفع
خاصی میکوشد با دست پیدا کردن بر هسای ارتباط جمهی ،منافع خصوصی خود را به عنوان
منافع عمومی جلوه دهد که این تاثیرپذیری منفهالنه ،یکی از هیوگیهای حکومتهای توتالیتر
ه اقتدارگر است که به سادگی مردی را به گلههای رایشدنی تبدی میکنند .به عبارت دیگر به

عقیده هابرماس ،علت زهال مباحثه دموکراتی راستین ،نقشی است که رسانههای جمهی
انحصاری در نااگاه ه خوشباهر نگهداشتن عامه مردی ایفا میکنند .اما راینگولد )1994( 1با

بسط نظریه هابرماس استدالل میکند که فضای مجازی شاید عصر جدیدی از دموکراسی
شورایی را در مقای حوزه عمومی (به مهنای هابرماسی ان) پدید اهرد .هی مهتقد است که
جماعات مجازی در حال رشد در اینترنت میتوانند به شهرهندان در احیای ابهاد از دسترفته

دموکراسی ه ایفای نق جدیتر مردی در فرایند سیاسی کم کنند .دموکراسی نوین مشارکتی
که راینگولد به ان اشاره میکند ،صورتی از دموکراسی است که برخی ان را ارمانشهری
خوانده ه به ان اتن بدهن بردگان ،لقب دادهاند .دهلتشهر اتنی مدرن به شک ی جماعت
مجازی در اینترنت ظاهر میشود .این شبکه نق اگورای اتنی را به عهده میگیرد که در

درهن ان شهرهندان ازاد به مباحثه درباره امور عمومی جامهه میپردازند .راینگولد در کتاب
خود ضمن طرح دیدگاههای مختلف درباره انواع تاثیرات متقاب ارتباطات رایانهای ه سیاست
دموکراتی با کاربرد مدل حوزه عمومی هابرماس ،چنین نتیجه میگیرد که فناهریهای نوین
ارتباطی در صورتی که به درستی از جانب شهرهندان شناخته ه به کار برده شود ،دارای
پتانسی دموکراتی زیادی است؛ همان طور که رسانههای چاپی قرهن گذشته در رهند

مردیساالری نق برجستهای بازی میکردند (میناهند.)128 :1385 ،
به گونهای مشابه ،کاستلز ( )298 :2009نیز استدالل میکند که اگر قدرتسازی از طریق
تصویرسازی ه شک دهی به ذهن انسان انجیای مییشیود ه ایین فرایند نیز عمدتاً هابسته به
ارتباط ه در نهاییت سیاسیت رسیانهای اسیت ،در ایین صیورت هنگامی که فرصت برابر برای
بازیگران ه ارزشها در سیستمِ چندرسانهای هجود نداشته باشد ،اقدامات دموکراتی زیر سؤال

میرهند« :مهمترین بحرانِ دموکراسیی در شیرایط سیاسیت رسانهای ،حصر دموکراسی در
قلمره نهادی در جامههای اسیت کیه در ان مهنیا در قلمیره رسانه تولید میشود» (به نق از
- Rheingold
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عباسزاده .)62 :1395 ،در این راستا ،کاستلز از عبارت «بازسازی دموکراسی» به منظور تشریح
شرایط نوین بهره میگیرد ه در این مورد ،به سه جریان که موجب ظهور نطفه سیاستهای
نوین دموکراتی

میشود ،اشاره میکند .جریان اهل مد نظر اه ،بازافرینی دهلت محلی است .به

بیان کاستلز ،هقتی رسانههای الکترهنی برای هسهتبخشیدن به مشارکت شهرهندان به کار
گرفته میشوند ،تکنولوژیهای نوین به تقویت مشارکت شهرهندان در حکومت محلی کم

میکند .دهمین چشمانداز ،فرصتی است که ارتباطات الکترهنیکی برای تقویت مشارکت سیاسی
ه ارتباط افقی میان شهرهندان پدید اهرده است .در هاقع ،دسترسی مستقیم ه همزمان به
اطالعات ه ارتباطات کامپیوتری باعث تسهی انتشار ه اصالح اطالعات میشود ه امکاناتی

برای تهام ه مباحثه در عرصهای خودمختار ه الکترهنی عرضه میدارد که از کنترل رسانهها
خارج است .مهمتر اینکه ،شهرهندان میتوانند منظومههای ایدئولوژی ه سیاسی مختص به
خود را تشکی دهند؛ منظومههایی که بر ساختار سیاسی مستقر پیشی میگیرند ه بدینسان
عرصه سیاسی انهطافپذیر ه انطباقپذیری ایجاد میکنند .سرانجای توسهه سیاست نمادین ه
بسیج سیاسی در نهضتهای «غیر سیاسی» به صورت الکترهنی  ،سومین جریان از فرایند

بازسازی دموکراسی در جامهه شبکهای است .این تحرکات ه بسیجها حول مسائلی شک
میگیرند که از اجماع ه هفاق گستردهای برخوردارند ه ضرهرتاً ربطی به این یا ان حزب
سیاسی ندارند .هدف انها تأثیرگذاری بر فرایند سیاسی است؛ یهنی تأثیرگذاری بر مدیریت
جامهه از طریق نمایندگان جامهه .اما انها ضرهرتاً از مجراهای نمایندگی ه تصمیمگیری سیاسی
استفاده نمیکنند .این صور بسیج سیاسی ،که میتوان انها را «مهطوف به مسئله» ه «سیاست

غیر جانبدارانه» تهریف کرد ،ظاهراً مشرهعیت زیادی در تمامی جوامع کسب کردهاند ه بر
قواعد ه نتایج رقابتهای سیاسی رسمی مؤثرند .انها دغدغه ه توجه به امور عمومی را در
ذهن ه زندگی مردی دهباره مشرهع میسازند .انها این کار را با ایجاد فرایندهای سیاسی جدید
ه مسائ سیاسی جدید انجای میدهند ه بدین ترتیب به بحران دموکراسی لیبرال کالسی دامن
میزنند ه در عین حال به بالیدن دموکراسی اطالعاتی کم میکنند (سلطانیفر.)1385 ،
هر چند تردیدی نیست که شبکههای اجتماعی پدیده مدرنی است که فرصتهای زیادی را
برای تهام بین االذهانی بین افراد ه گسترش فرهنگ دموکراتی در جامهه فراهم میکند ،اما
برخی از محققان ان را به عنوان ی تهدید بزرگ برای دموکراسی نیز مینگرند .این محققان
استدالل میکنند که محتوای برخی از پیایهای موجود در شبکههای اجتماعی میتواند
دموکراسی را در مهرض خطر قرار دهد .در این راستا ،برخی از کاربران شبکههای اجتماعی به
شکلی مخفیانه ،شایهات سیاسی را در جامهه پخ میکنند ه باعث ایجاد نوعی اغتشاش
فکری در جامهه میشوند .همچنین ،به نظر میرسد که هر چند عدی هجود کنترل کافی بر
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رهی فضای مجازی از سوی دهلت میتواند از خطر اقتدارگرایی دهلتی بکاهد ،اما ترهریستها
ه بهضی گرههای ضد دموکراتی دیگر نیز میتوانند از چنین فضایی استفاده کرده ه با ازادی

نسبی در چنین فضایی ،عقاید ضد دموکراتی

خوی

را ترهیج کرده ه بدین ترتیب بر رهی

فرهنگ سیاسی دموکراتی در جامهه تاثیر منفی بگذارند (اهمده ه البایسو.)276-277 :2015 ،
چامسکی در این زمینه مهتقد است که استفاده از فضای مجازی بدهن راهبرد مشخص نه تنها

مفید هاقع نمیشود ،بلکه اسیب به مراتب بیشتری نیز ایجاد میکند .چامسکی در این ارتباط
استدالل میکند که استخراج تصادفی اخبار از فضای مجازی باعث میشود تا دستههای

فرقههای مختلفی به هجود بیاید .هر کسی از هر گوشهای از جهان خبر کوتاهی را انتخاب
میکند ه ان را پخ میکند ،ناگهان تصویر عجیب ه غریبی را مشاهده خواهید کرد که تا
حدهدی هاقهی به نظر میرسد ،اما در هاقع هیچ کدای از انها ربطی به رهیدادهای حقیقی جهان

ندارند (چامسکی.)1998 ،
با این حال بر اساس مبانی نظری موجود در این پوهه که در ان بیشتر محققان بر رهی
تاثیرات مثبت فضای مجازی بر رهی فرهنگ سیاسی دموکراتی تاکید میکنند ،انتظار میرهد

که شبکههای اجتماعی تاثیر مثبتی در شک دهی به نگرش دموکراتی کاربران شبکههای
اجتماعی داشته باشد .از سوی دیگر ،پوهه های تجربی موجود در ایران هر چند به صورت
مستقیم به بررسی رابطه شبکههای اجتماعی ه فرهنگ سیاسی دموکراتی نپرداختهاند ،اما
تحقیقات همسو نشان میدهند که فضای مجازی بر رهی مولفههایی همچون مشارکت سیاسی
(هرسیج ه همکاران ،)1392 ،کن ارتباطی هابرماسی (عبداللهیان ه انصاری،)1395 ،
ارزشهای عقالنی ه فرامادیگرایی (احمدزاده ه قاسمی )1392 ،ه دموکراسی دیجیتال (شیفته،
 )1394تاثیرات مثبت ه فزایندهای داشتهاند .از این ره در این پوهه نیز با فرض تاثیرات
مثبت شبکههای اجتماعی بر رهی فرهنگ سیاسی ،فرضیات پوهه عبارتند از:
 -1مدت زمان باالی عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی باعث افزای میزان فرهنگ

سیاسی دموکراتی میگردد.
 -2میزان باالی استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی باعث افزای میزان فرهنگ سیاسی
دموکراتی میگردد.
 -3فهالیت باالی کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی باعث افزای میزان فرهنگ
سیاسی دموکراتی میگردد.
 -4میزان باالی هاقهیتلقیکردن محتوای شبکههای اجتماعی مجازی از دیدگاه کاربران،
باعث افزای میزان فرهنگ سیاسی دموکراتی ملی میگردد.
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 -3روش پژوهش
پوهه حاضر از نظر کنترل شرایط پوهه  ،ی بررسی همبستگی است ه از نظر هدف،
ی پوهه بنیادین است .برای تهیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم

نمونه  384نفر کافی به نظر میرسید .اما به منظور باال بردن دقت پوهه  598 ،پرسشنامه در
سال  1395در  5منطقه از مناطق  14گانه سطح شهر اصفهان به شیوه نمونهگیری خوشهای

پخ شد .از این تهداد 55 ،درصد افراد زن ه  45درصد افراد مرد میباشند که در دامنه سنی
 17سال تا  64سال قرار داشتند .همچنین  43/5درصد افراد دارای سطح تحصیالت دیپلم ه

زیر دیپلم 39/8 ،درصد افراد دارای سطح تحصیالت کاردانی ه کارشناسی ه  16/6درصد انان
دارای سطح تحصیالت کارشناسی ارشد ه دکتری بودند .سرانجای  19درصد افراد دارای درامد
پایین 76/5 ،درصد دارای سطح درامدی متوسط ه  4/5درصد دارای درامد باال بودند.
در این راستا ،برای تهریف متغیر مستق پوهه یهنی مصرف شبکههای اجتماعی مجازی،
چهار مولفه مدت زمان عضویت در شبکههای اجتماعی ،میزان استفاده از شبکههای اجتماعی

مجازی ،میزان فهالبودن کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی ه میزان هاقهیتلقیکردن
محتوای شبکههای اجتماعی مجازی از دیدگاه کاربران در نظر گرفته شدند .ده متغیر مدت
زمان عضویت در شبکههای اجتماعی (عبارت است از مدت زمانی که فرد به عضویت در
شبکههای اجتماعی از قبی تلگرای ،هاتساپ ،فیسبوک ه موارد مشابه درامده است) ه میزان
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی (عبارت است از مدت زمانی از شبانهرهز که فرد از

شبکههای اجتماعی استفاده میکند) ی سوال ت گویهای در مقیاس فاصلهای بود .همچنین
متغیر میزان فهالبودن کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی (شاخصهایی از قبی دیدن
پرهفای ها ،عکسها ه البویهای شخصی دهستان ،فقط خواندن هالها ه موضوعات به بحث
گذاشتهشده ،اغلب خواندن ه گاهی نوشتن بر رهی هال ه موضوعات به بحث گذاشتهشده،

شرهع ی بحث تازه در بین گرههای عضو ،دنبالکردن لین اخبار ه موضوعات سیاسی ،ه
دنبال کردن لین اخبار ه موضوعات اجتماعی ه فرهنگی) دارای  6گویه بود که میزان پایایی
ان بر اساس الفای کرهنباخ  0/72بدست امد .سرانجای متغیر میزان هاقهیتلقیکردن محتوای
شبکههای اجتماعی مجازی از دیدگاه کاربران (شاخصهایی از قبی اعتقاد کاربران نسبت به
صحت ه درستی اخبار ه اطالعات شبکههای اجتماعی ،میزان اعتماد ه خوشبینی کاربران
نسبت به محتوای مطالب شبکههای اجتماعی در مقایسه با رسانههای داخلی ،ه اعتبار ه
مقبولیت پیایرسانان شبکههای اجتماعی از دید کاربران) دارای  3گویه بود که پایایی ان نیز
 0/78بود.
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از سوی دیگر پرسشنامه فرهنگ سیاسی دموکراتی با اقتباس از نظریه اینگلهارت ه هلزل
ساخته شده است .انها فرهنگ سیاسی را متناظر با مفاهیم ارزشهای ابراز هجود ه رهاینده

میدانند .ارزشهای رهاینده ترکیبی از ارزشها ه باهرها هستند که بر استقالل انسانی تاکید
میکنند .ارزشهای رهاینده مورد نظر انها دارای ابهادی است :شناخت دموکراسی (از طریق

موافقت با گویههایی از قبی  :مردی در انتخابات ازاد ،مسئولین سیاسی خود را انتخاب کنند،
شهرهندان باید بتوانند از طریق رفراندهی قوانین را تغییر دهند ه غیره به عنوان هیوگیهای

دموکراسی ه مردیساالری) ،ترجیح دموکراسی (از طریق گویههایی از قبی موافقت با داشتن
ی نظای سیاسی مردی ساالر ه دموکراتی  ،مخالفت با حکومت نظامیان ه غیره) ،نگرش مثبت
نسبت به برابری جنسیتی (از طریق گویههایی از قبی مخالفت با گویه مردان در مقایسه با زنان
رهبران سیاسی بهتری میتوانند باشند ،مخالفت با گویه تحصیالت برای مردان در مقایسه با

زنان مهمتر است ه غیره) ،شاخص استقالل شخصیتی (از طریق گویههایی از قبی مخالفت با
فرمانبردار بودن ،ترجیح استقال فکری ه غیره) ه انتخاب ارزشهای فرامادیگرایانه در مقاب
مادیگرایانه (از طریق گویههایی از قبی ترجیح بیشتر ازادی بیان ه دخالتدادن مردی در
تصمیمات دهلتی در مقاب حفظ نظم در جامهه ه مبارزه علیه افزای قیمتها ه غیره)
(احمدی ه قاسمی .)1389 ،برای تهیین رهایی ه اعتبار ابزار تحقیق ،ابتدا پرس های متهددی
به هسیله  3نفر متشک از استادان علوی سیاسی ه اجتماعی (با مرتبه علمی حداق استادیار)
طرح ه پس از بحث ه بررسی ،تهداد  19سوال انتخاب گردید .ضرایب پایایی این مقیاس به
رهش الفای کرهنباخ برای تمای ابهاد فرهنگ سیاسی دموکراتی

باالی  0/65به دست امد.

 -4یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در این قسمت به تحلی ه ازمون فرضیات پیوهه پرداخته شده است .ابتدا توزیع
فراهانی ه امارههای توصیفی مربوط به متغییرهای مورد بررسی ارائیه شده ه سپس نتایج
ازمون همبستگی پیرسون ه رگرسیون چندگانه متغیرهای مورد نظر پوهه ه ارتباط بین
متغیرها امده است.
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جدهل  -1توزیع فراهانی مصرفکنندگان شبکههای اجتماعی
درصد مهتبر

درصد فراهانی

فراهانی

86/2

86

514

بلی

13/8

13/7

82

خیر

100

99/7

596

ک

جدهل  1توزیع فراهانی استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در بین پاسخگویان را نشان

میدهد .همان طور که نتایج نشان میدهد ،در حالی که  86/2درصد افراد از شبکههای
اجتماعی مجازی استفاده میکردند ،اما تنها  13/8درصد پاسخگویان از چنین رسانههایی

استفاده نمیکردند که این امر به نظر میرسد با توجه به افزای ضریب نفوذ اینترنت به 82
درصد در کشور ه  95/46درصد در شهر اصفهان 1چندان غیر منطقی به نظر نمیرسد.
میانگین ه انحراف مهیار زییرمقیاسهای شبکههای اجتماعی مجازی در جدهل  2ارائه شده
است .برای مقایسه بهتر هضهیت شبکههای اجتماعی مجازی پاسخگویان ،نمییرات برخی از

متغیرها یهنی میزان فهالبودن در شبکههای اجتماعی ه میزان هاقهیتلقیکردن محتوای
شبکههای اجتماعی در دامنه  1تییا  5محاسییبه شییدند .در این راستا ،میانگین نمره متغیر
مدت زمان عضویت در شبکههای اجتماعی محاسبهشده برای تمامی افراد شرکتکننده در این
پوهه در حدهد  26/19ماه ه به عبارت دیگر حدهد  2سال ه ده ماه بود .همچنین نتایج

پوهه نشان میدهد که شهرهندان مورد بررسی به طور متوسط رهزانه در حدهد 137/46
دقیقه ه یا به عبارت دیگر  2ساعت ه  29دقیقه از این شبکهها استفاده میکنند که به نظر،
میزان باالیی میباشد.
جدهل  -2امار توصیفی متغیر شبکههای اجتماعی
انحراف استاندارد میانگین تهداد
27/13

588 26/19

مدت زمان عضویت

237/61

592 137/46

میزان استفاده رهزانه
میزان فهال بودن

1/14

2/71

592

0/95

2/87

 596میزان هاقهیتلقیکردن محتوای شبکههای اجتماعی

همچنین میانگین نمره متغیر میزان فهالبودن در شبکههای اجتماعی برای تمامی افراد
شرکتکننده در این پوهه  2/71بود .حال اگیر نمیره متوسیط بیرای میزان فهالبودن در
- http://www.mehrnews.com
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شبکههای اجتماعی را  3ه نمره باال را  5در نظیر بگییریم ،میتوان گفت که میزان فهالبودن
شیرکتکننیدگان ایین پوهه در شبکههای اجتماعی مجازی ،اندکی پایینتر از متوسط بوده

است .به عبارت دیگر ،شهرهندان مورد بررسی پرهفای ها ،عکسها ه البویهای شخصی

دهستان خود را تقریباً کمتر میدیدند ،به شرهع ی

بحث تازه در بین گرههای عضو ،کمتر

عالقهمند بودند ،لین اخبار ه موضوعات سیاسی موجود در شبکههای اجتماعی را کمتر دنبال
میکردند ه بیشتر به شک سطحی از این شبکههای مجازی استفاده میکردند .از سوی دیگر،
میانگین نمره متغیر میزان هاقهیتلقیکردن محتوای شبکههای اجتماعی برای تمامی افراد
شرکتکننده در این پوهه  2/87بود .بنابراین میتوان گفت که میزان هاقهیتلقیکردن

محتوای اخبار شبکههای اجتماعی توسط شیرکتکننیدگان ایین پوهه  ،مقداری کمتر از
متوسط بوده است .به عبارت دیگر ،کاربران اعتماد نسبتاً کمی نسبت به صحت ه درستی اخبار

ه اطالعات شبکههای اجتماعی داشتند ،کاربران نسبت به محتوای مطالب شبکههای اجتماعی
در مقایسه با رسانههای داخلی ،خوشبینی کمی داشتند ه اعتبار ه مقبولیت پیایرسانان
شبکههای اجتماعی از دید کاربران نسبتاً پایین بود.

میانگین ه انحراف مهیار زییرمقیاسهای فرهنگ سیاسی دموکراتی در جدهل  3ارائه شده
است .برای مقایسه بهتر هضهیت زییرمقیاسهای فرهنگ سیاسی دموکراتی پاسخگویان،
نمییرات برخی از متغیرها یهنی استقالل شخصیتی ،نگرش مثبت به برابری جنسیتی ،نگرش
مثبت به دموکراسی ه اگاهی از دموکراسی در دامنه  1تییا  5ه نمره فراماتریالیسم در دامنه  1تا
 6محاسییبه شییدند .در این راستا ،میانگین نمره متغیر استقالل شخصیتی ه نگرش مثبت به
برابری جنسیتی محاسبهشده برای تمامی افراد شرکتکننده در این پوهه  3/14 ،بود که این
امر نشان میدهد شهرهندان مورد مطالهه تا حد نسبتاً متوسطی دیدگاه مثبتی نسبت به برابری
جنسیتی دارند ه از شخصیت مستق نسبتاً متوسطی برخوردار هستند.
جدهل  -3امار توصیفی متغیر فرهنگ سیاسی دموکراتی
انحراف استاندارد میانگین تهداد
استقالل شخصیتی
588 3/14
0/56
برابری جنسیتی
582 3/14
0/91
فراماتریالیسم
554 4/14
0/57
 588 3/37نگرش مثبت به دموکراسی
0/62
اگاهی از دموکراسی
560 3/52
0/56

همچنین میانگین نمره متغیر گرای به فراماتریالیسم برای تمامی افراد شرکتکننده در این
پوهه  4/14بود .بنابراین میتوان گفت میزان فرامادیگرایی شیرکتکننیدگان ایین پوهه
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تا حدهدی باال بوده است .از سوی دیگر ،میانگین نمره متغیر نگرش مثبت به دموکراسی برای
تمامی افراد شرکتکننده در این پوهه  3/37بود .بنابراین میتوان گفت که میزان نگرش
مقداری باالتر از متوسط بوده است

مثبت به دموکراسی توسط شیرکتکننیدگان ایین پوهه

که این امر نشان میدهد پاسخگویان دیدگاه نسبتاً خوبی نسبت به مردیساالری ه دموکراسی
دارند ،هر چند که این نگرش مثبت به دموکراسی شدید نیست .سرانجای ،یافتهها حاکی از ان

است که میزان شناخت ه اگاهی از دموکراسی در بین پاسخگویان  3/52بوده است که این امر
نشاندهنده ان است که میزان شناخت شهرهندان مورد بررسی از دموکراسی تا حدهدی باالتر
از متوسط میباشد.

 -5بررسی فرضیات پژوهش
جدهل  5به دنبال بررسی میزان تاثیر ابهاد شبکههای اجتماعی (مدت عضویت در شبکههای
اجتماعی ،میزان مصرف رهزانه از شبکههای اجتماعی ،میزان فهالبودن در شبکههای اجتماعی

ه میزان هاقهیتلقیکردن محتوای شبکههای اجتماعی) بر رهی فرهنگ سیاسی دموکراتی (که
از ترکیب استقالل شخصیتی ،نگرش مثبت به برابری جنسیتی ،نگرش مثبت به دموکراسی ه
شناخت از دموکراسی بدست امده است) در بین شهرهندان مورد بررسی میباشد .این جدهل
نشان میدهد که ابهاد شبکههای اجتماعی ،پی بینیکننده خوبی برای فرهنگ سیاسی
دموکراتی هستند .مقدار همبستگی چندگانه ( )Rابهاد شبکههای اجتماعی با فرهنگ سیاسی

دموکراتی  0/27است ه ضریب تهیین  %07نشاندهنده مقدار قاب تبیین هاریانسهای فرهنگ
سیاسی دموکراتی از رهی مدت عضویت در شبکههای اجتماعی ،میزان مصرف رهزانه از
شبکههای اجتماعی ،میزان فهالبودن در شبکههای اجتماعی ه میزان هاقهیتلقیکردن محتوای
شبکههای اجتماعی است .همچین سطح مهنیداری به دست امده برای مقادیر  Fنشان میدهد
که مدل پوهه در سطح  p>0/001مهنیدار ه قاب قبول است.
جدهل  - 5برازش مدل رگرسیونی
سطح مهنیداری  Fضریب تهیین تهدی یافته ضریب تهیین همبستگی چندگانه
0/00

9/21

0/06

0/07

0/27

جدهل  6مهادله رگرسیون رابطه میان ابهاد شبکههای اجتماعی با فرهنگ سیاسی

دموکراتی را به تصویر میکشد .مقدار ضرایب بتا ه سطح مهنیداری امارههای  Tنشان
میدهند که بین مدتزمان عضویت در شبکههای اجتماعی ،میزان استفاده رهزانه از شبکههای
اجتماعی ه میزان فهالیت در شبکههای اجتماعی با فرهنگ سیاسی دموکراتی  ،رابطه
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مهنیداری برقرار است .نتایج پوهه نشان میدهد که در حالی که باالرفتن مدت زمان
عضویت در شبکههای اجتماعی ه فهالیت عمیقتر در شبکههای اجتماعی ،باعث گرای
شهرهندان به سمت فرهنگ سیاسی دموکراتی
گرای

شبکههای اجتماعی ،باعث کاه

میشود ،اما افزای

میزان استفاده رهزانه از

هر چه بیشتر شهرهندان به سمت فرهنگ سیاسی

دموکراتی شده ه موجب می شود تا انان از فرهنگ دموکراتی فاصله گیرند .سرانجای نتایج
نشان میدهد که هاقهیتلقیکردن محتوای شبکههای اجتماعی ،هیچ تاثیر مهنیداری بر رهی
فرهنگ سیاسی دموکراتی

نداشته است.

جدهل -6ضرایب رگرسیون هر بهد از شبکههای اجتماعی بر فرهنگ سیاسی دموکراتی
سطح مهنیداری

t

0/03

-2/16

ضرایب استاندارد
بتا
عرض از مبداء

0/00

4/33

0/21

مدت زمان عضویت

0/05

-1/96

-0/09

میزان استفاده رهزانه

0/01

2/55

0/13

میزان فهالبودن

0/52

-0/64

-0/03

میزان هاقهیتلقیکردن

 -6نتیجهگیری
محققانی که در حوزه رابطه فضای سایبر ه دموکراسی به مطالهه میپردازند ،احتماالً با
انبوهی از تئوریها ه نظریات رهبره میشوند که به بحث در مورد رابطه بین تکنولوژیهای
جدید ارتباطی ه حوزههای سیاسی میپردازند .این پوهه سهی کرد تا با ی بررسی بومی ه

با استفاده از بخشی از فضای ایران ،به رهشنساختن ادبیات متناقض موجود در این زمینه
بپردازد .در این راستا ،سوال اصلی پوهه این بود که ابهاد مختلف شبکههای اجتماعی به
عنوان یکی از مهمترین شاخصهای فضای مجازی ،چه تاثیری بر رهی فرهنگ سیاسی
دموکراتی شهرهندان میگذارد .نتایج پوهه نشان میدهد که مدت زمان عضویت در
شبکههای اجتماعی ه عمیقشدن فهالیت در شبکههای اجتماعی از قبی شرهع ی بحث تازه

در بین گرههای عضو؛ دنبالکردن لین اخبار ه موضوعات سیاسی؛ دنبالکردن لین اخبار ه
موضوعات اجتماعی ه فرهنگی تاثیر مثبتی بر رهی فرهنگ سیاسی دموکراتی داشته ه باعث
گرای بیشتر شهرهندان به سوی مردیساالری میگردد .بدین ترتیب نتایج پوهه همسو با
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نظریات هوارد ( )2009ه برخی اندیشمندان دیگر نشان میدهد که شبکههای اجتماعی
میتواند به عنوان عاملی برای گسترش قدرت مردی در برابر حکومتها عم کند .فضای
مجازی می تواند موانع ه مرزهای جغرافیایی را از بین برده ه به عنوان ی

ابزار مهم عم کرده

ه باعث میشود تا فرصتها برای تقویت فرایندهای دموکراتی گسترش یابد .به عبارت
دیگر ،همان طور که مارگولیس ه مورنو )2013( 1استدالل میکنند ،شبکههای اجتماعی
میتوانند با بهبود هضهیت اگاهی ه دان
مثبتی داشته باشند.

افراد ،بر رهی فرایند گذار جوامع به دموکراسی تاثیر

از سوی دیگر بر طبق نظریه حوزه عمومی هابرماس ،حوزه عمومی ی

عرصه فضایی -

زمانی است که در ان شهرهندان فهاالنه گرد هم میایند تا ازادانه به گفتگوی باز سیاسی
بپردازند .در هاقع ،حوزه عمومی ،عرصه ارتباطات ه شک گیری عقاید است .اگر مؤلفههای
اساسی حوزه عمومی را گفتگو ،افکار عمومی ه هاکن بدانیم ،فضای مجازی نیز به عنوان ی
رسانه ،بستر مناسبی برای ظهور ه تجلی هر ی از انها میباشد .از ان جا که شبکههای
اجتماعی به عنوان ی پدیده جهانشمول امکان ه فرصتی برابر را برای کاربران فراهم میکند

تا بتوانند تمای اطالعات ه خدمات مورد نیاز خود را در هر زمان ه مکان ه به هر میزان که
بخواهند ،دریافت کنند ،میتوان به این نتیجه رسید که در جهان امرهز ،شبکههای اجتماعی،
فراگیرترین ه مسلطترین ابزار رسانهای تأثیرگذار در جامهه هستند .چرا که افراد میتوانند از
طریق سایتها ،هبالگها ،شبکههای اجتماعی مجازی ،پست الکترهنیکی ،چت ه سایر رهشها
به گفتگو ه تهام پیرامون مسائ ه موضوعات مورد عالقه با یکدیگر بپردازند ه از این طریق،
افکار عمومی به عنوان صدای مردی شک بگیرد ه هر ی میتوانند در مخالفت با ی مسئله
یا موضوع اجتماعی ه سیاسی ،دست به کن مناسب بزنند که طبیهتاً این امر میتواند تاثیر
مثبتی بر گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتی داشته باشد (خدابخشی .)1394 ،در این راستا،
میناهندچال ( )1381مهتقد است که فضای مجازی ،قابلیت ه امکان ایفای سه کارکرد حوزه

عمومی یهنی تأمین دسترسی همگانی ،شک دادن به افکار عمومی ه انجای کن های جمهی
سیاسی را دارد .هی ،با اشاره به قابلیت فضای مجازی ،یاداهر میشود که تواناییهای فنی ه
ارتباطی اینترنت این امکان را میدهد که به عنوان ابزار گفتگو ،کارکردهای مفرهض حوزه
عمومی را تحقق بخشد.
اما نتیجه مهم دیگر این پوهه ان بود که هر چند افزای مدت زمان عضویت در

شبکه های اجتماعی ه همچنین افزای فهالیت شهرهندان در انها تاثیر مثبتی بر رهی گرای
افراد به فرهنگ سیاسی دموکراتی دارد ،اما باالرفتن استفاده رهزانه از شبکههای اجتماعی
- Margolis and Moreno-Riano
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مخصوصاً زمانی که به ی اعتیاد اینترنتی تبدی شود ،تاثیر منفی بر رهی گرای به فرهنگ
سیاسی مردیساالرانه خواهد داشت .به نظر میرسد این امر تاییدکننده این رهیکرد پاتنای

( )2000است که مهتقد است به علت سطحیبودن ارتباطات مجازی ،این تکنولوژیهای
ارتباطی تاثیری منفی بر رهی مردیساالری بر جای میگذارند .اه مهتقد است که فضای مجازی

به بسیج سیاسی شهرهندان کمکی نمیتواند بکند ه همچنین شبکههای مجازی نمیتوانند
شیوههای فهالیتهای سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند .بنابراین به نظر میرسد هبالگ،

فیسبوک ،توئیتر ،تلگرای ،هاتساپ ه برخی از سایتهای دیگر از جمله ابزارهایی هستند که
هر چند قابلیت شبکهسازی هسیهی در اینترنت ایجاد کردهاند ،اما در برخی مواقع ،این شبکهها

به عنوان نهادهایی برای مقابله با بلوغ سیاسی عم میکنند .در نتیجه بر اساس نتایج تحقیق
حاضر ،ان دسته از افرادی که استفاده زیادی از شبکههای اجتماعی میکنند به گونهای که این

امر تبدی به نوعی اعتیاد اینترنتی میشود ،احساس مسئولیت سیاسی کمتری نسبت به مسائ
سیاسی ه جامهه دارند .بدین ترتیب ،با توجه به نتیجه بدستامده از این تحقیق ،میتوان گفت
که یکی از پیامدهایی که از پدیده اعتیاد به شبکههای اجتماعی نشئت میگیرد ،انزهای سیاسی

میباشد .بنابراین بر اساس یافتههای پوهه  ،هر چند به نظر میرسد مولفههای افزای
مدتزمان عضویت در شبکههای اجتماعی ه فهالیت عمیق در انها به عنوان ی عام
یاریرسان برای فرهنگ سیاسی دموکراتی عم میکند ،اما الزاماً همه مولفههای شبکههای
اجتماعی نمیتوانند موجب تقویت فرهنگ سیاسی دموکراتی در میان شهرهندان گردند.

 -7توصیههای سیاستی
همان طور که نتایج پوهه نشان داد ،سه مولفه از ابهاد چهارگانه شبکههای اجتماعی
مجازی بر رهی فرهنگ دموکراتی تاثیر داشتهاند .در این زمینه در حالی که متغیرهای
مدتزمان عضویت ه میزان فهالیت در شبکههای اجتماعی تاثیر مثبتی بر رهی فرهنگ

دموکراتی داشتند ،اما میزان استفاده رهزانه تاثیری منفی بر رهی فرهنگ دموکراتی داشت.
لذا یکی از توصیههایی که به مسئولین مرتبط میتوان داشت ،این است که اهالً به منظور
ارزیابی بهتر نتایج شبکههای اجتماعی ،تاثیرات ان را در بلندمدت مد نظر قرار دهند؛ چرا که به
هر میزان ،مدت زمان عضویت در این شبکهها بیشتر میشود ،تاثیرات مثبت ان بیشتر خود را

نشان می دهد .دهی اینکه مسئولین مرتبط باید راهکارهایی را ایجاد نمایند که کاربران شبکههای
اجتماعی به جای فهالیت سطحی در ان ،به سمت عمق حرکت کنند ه سهی کنند تا افراد در
کانال های فرهنگی ،اجتماعی ه سیاسی عضویت یافته ه در ان به شک عمیق به مطالهه ه
گفتگو با دیگران در مورد مسائ جامهه بپردازند .از سوی دیگر بر اساس یافتههای پوهه ،
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هر چند استفاده مهقول ه محدهد از شبکههای اجتماعی میتواند تاثیرات مثبتی بر رهی فرهنگ
دموکراتی داشته باشد ،اما استفاده زیاد از چنین شبکههایی ه تبدی این امر به نوعی اعتیاد
می تواند باعث تخریب فرهنگ دموکراتی

در جامهه شود .بنابراین مسئولین مرتبط با فضای

مجازی باید افراد را به سمت کاه میزان استفاده رهزانه از چنین شبکههایی تشویق کنند؛ چرا
که این امر یهنی استفاده زیاد از شبکههای اجتماعی ،احتماالً همان طور که پوتنای ه بسیاری از

محققان دیگر استدالل میکنند ،باعث می شود تا رهابط اجتماعی هاقهی فرد با جامهه کاه
یابد ه نتواند به خوبی فضای سیاسی موجود جامهه را تحلی نماید.
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