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بررسي تأثيرات شبکههاي اجتماعي بر کنشگري سياسي دانشجويان
دانشگاه اصفهان
تاریخ دریافت1931/11/11 :

تاریخ پذیرش1931/10/11 :

چکيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثيرات شبکههاي اجتماعي بر کنشگري سياسي دانشجویان
دانشگاه اصفهان است .کنشگري ،توانایي و برخورداري از اراده و قابليّتهاي کنش اجتماعي و
بهکارگيري ابزارها ،نمادها و نشانهها در چارچوب ارزشهاي اجتماعي و سازوکارهاي موجود در
فناوريها ،براي انجام ارتباط متقابل است .کنشگري سياسي در قالب گفتگو و رفتار جمعي در
درون طيفي از عالیق ،نهادها و شبکههاي اجتماعي ،شکلگيري و گسترش مشارکت مدني
و کنشهاي سياسي افراد در وب « »0است .روش مورد استفاده در این پژوهش ،روش
پيمایشي است .تکنيک جمعآوري اطّالعات ،استفاده از پرسشنامه بوده که اعتبار آن به روش
صوري -محتوایي و پایایي آن نيز به کمک آمارهي آلفاي کرونباخ سنجيده شده است .جامعهي
آماري تحقيق نيز شامل همهي دانشجویان دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسي است که حجم
نمونهي  981نفري به شيوهي نمونهگيري خوشهاي انتخاب گردیده است .اطّالعات گردآوريشده
به کمک نرمافزار  spssمورد تجزیه و تحليل قرار گرفته و نتایج حاصل از آن ،نشان داده که بين
شبکههاي اجتماعي و کنش سياسي در نمونهي مورد بررسي ،ارتباط معنيداري وجود دارد.
واژههای کليدی :شبکههاي اجتماعي ،فضاي وب « ،»0کنشگري ،کنش سياسي.

 1استادیار گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه محقّق اردبيلي
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مقدّمه
با مطرح شدن اهمّيّت انگارههاي ذهني -ارزشي جامعه و نقش آن در توسعهي سياسي و
اجتماعي به معناي عام و رفتار سياسي بازیگران به معناي خاص ،نقش ارتباطات و رسانههاي
همگاني بهعنوان مهمترین عامل شکلدهي به افکار عمومي و عقاید و باورهاي سياسي -اجتماعي
بعد سياسي افزایش یافته است .رسانههاي نوین با در دست گرفتن افکار عمومي ،کنترل و هدایت
و نيز تهييج و بهکارگيري آن ،نقشي جدّي در عرصهي قدرت ایفا ميکنند؛ بهویژه امروزه که
رسانهها از نظر تعداد و کيفيّت ،تنوّع بسياري پيدا کردهاند و طيف گستردهاي از رسانههاي دیداري،
شنيداري ،مکتوب و الکترونيکي را دربرميگيرند و هرکدام ،مخاطبين عام و خاص را به خود
اختصاص ميدهند.
دستهاي از رسانهها که در ساليان اخير رشد قابل مالحظهاي داشتهاند ،شبکههاي اجتماعي
هستند .شبکههاي اجتماعي با ویژگيهاي خاصّي مانند در دسترس بودن 01 ،ساعته بودن،
جستجوي آسان و سریع انواع موضوعات ،سرعت و گمنام بودن کاربران ،با جاي دادن طيف
گستردهاي از بازیگران و کنشگران سياسي -اجتماعي در فضاي مجازي و سایبرنيتيکي خود ،از
یکسو ابزاري براي تبليغ و اشاعهي نمادهاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،باورها و عقاید
کنشگران اجتماعي گوناگون هستند و از سوي دیگر ،منبعي مهم در ارائهي آگاهيهاي
سياسي -اجتماعي در جهان ،عامل ارتباط فعّاالن سياسي با مردم و در نهایت برانگيزانندهي مهمّ
رفتارهاي اعتراضي و بسيج اعتراضها در جهان بهشمار ميروند .شبکههاي اجتماعي را فراتر از
گونهاي وبسایت ،ميتوان بهعنوان رسانههاي جدیدي در نظر گرفت که در ساختارهاي اجتماعي،
فرهنگي ،اقتصادي و سياسي تغييراتي ایجاد کردهاند .این شبکهها بهعنوان یکي از گونههاي
رسانههاي اجتماعي ،امکانات تعاملي قابل توجّهي براي کاربران اینترنتي فراهم کرده و در افزایش
مشارکت و کنشگري شهروندان در حوزههاي اجتماعي و سياسي مؤثّر بودهاند .اگرچه این افزایش
کنشگري در تعامل با فضاي اجتماعي شکل ميگيرد و تغيير در هویّت سياسي کاربران وب «»0
متناسب با ساختار سياسي حاکم است ،امّا در عين حال ،ویژگيهاي ذاتي وب « »0نيز بهعنوان
متغيّرهاي زمينهاي ،در جهت دادن به این تغييرات مؤثّرند .با توجّه به موارد فوق ،پرسش اساسي
پژوهش حاضر ،این است که شبکههاي اجتماعي مجازي چه تأثيري بر کنشگري سياسي
دانشجویان دانشگاه اصفهان دارند؟
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پيشينهی پژوهش
یافتههاي پژوهش گيبسون و مک آليستر )0119( 1با عنوان «پيوندهاي اجتماعي آنالین و
مشارکت سياسي» نشان داده که تعامالت اجتماعي آنالین و مجازي به شکلي مؤثّر موجب بسيج
شهروندان براي مشارکت سياسي در جهان واقعي ميشود .کوینتر 0و همکاران او ( )0111در
سياسي» ،به این نتيجه رسيدهاند که در اختيار داشتن شبکههاي گوناگون اجتماعي و سياسي ،کنش
سياسي را افزایش ميدهد و این امر ،خود موجب تماسهاي سياسي گوناگون با دیگران ميشود.
بر پایهي نتایج پژوهش کلي و اتينگ ،)0118( 9وبالگ بارزترین پایگاه ارتباط عمومي براي گفتمان
سياسي در فضاي محدود رسانهاي در ایران است .ساختار ارتباطي فرد به فرد در وبالگستان نسبت
به شيوهي قدیميتر و متمرکز رسانههاي همگاني ،در برابر کنترل و مصادره شدن توسّط دولت،
مقاومت بيشتري از خود نشان ميدهد و مسائل بسيار مهم و برجستهي سياسي و اجتماعي براي
ایرانيان ،به نحوي در فضاي وبالگستان ایراني منعکس و تجزیه و تحليل ميشوند .نتایج تحقيق
بيمرتنر )0112( 1نشان ميدهد سطح اعتماد به دولت در جواناني که خصلت آنالین را مشاهده
کردهاند ،کاهش یافته است .فوت و اشنایدر )0112( 1که به مطالعهي مبارزهي انتخاباتي از طریق
شبکهي اینترنت پرداختهاند ،کنش عام را به چهار شکل مطّلع کردن ،درگير کردن ،مرتبط ساختن و
بسيج ساختن ،تقسيم نمودهاند .آنها ساختار آنالین را مجموعهاي از ویژگيها ،لينکها و متوني که
فرصت کنش یا همکاري را براي کاربران فراهم مينمایند ،تعریف کردهاند.
نتایج تحقيق لي )0112( 2نشان ميدهد که وبسایتهاي خبري آنالین ،به منبع اوّليّهي اخبار
براي دانشجویان کالج آمریکایي تبدیل شدهاند .همچنين ،این فرضيّه اثبات شده که سایتهاي
خبري آنالین و تماس همکنشي با نمایندگيهاي مردمي ،اثربخشي سياسي داخلي را افزایش داده
است .بيکر )0112( 2در مطالعهي خود دربارهي تأثير اینترنت بر درگيري سياسي جوانان هلندي بر
اساس دادههاي پيمایشي یک مؤسّسهي تحقيقاتي به این نتيجه رسيده که استفادهي هدفمند سياسي
از اینترنت و سایر رسانههاي دیجيتال ،عاملي اثرگذار و مهم در کنشگري سياسي پاسخگویان بوده
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و بهویژه اثر قابل توجّهي بر پيگيري اخبار و رویدادهاي سياسي داشته است .گيبسون ( )0111در
پژوهش خود با استناد به دادههاي پيمایشي معتبر دربارهي جامعهي آمریکا به نتایج زیر دست یافته
است:
 .1شهروندان زن و داراي سطح اجتماعي -اقتصاديِ پایين ،کمتر به مشارکت سياسيِ برخط و غير
 .0مشارکت شهروندان تحصيلکرده و داراي سطح اجتماعي -اقتصاديِ باال ،بيشتر از بقيّه بوده
است.
 .9اینترنت ،افراد و گروههاي در حاشيهماندهي سياسي را به مشارکت سياسي عالقهمندتر کرده
است.
 .1فرصتهاي خوب اینترنتي ،مهارت ارتباطي و رایانهاي و تجربهي پيشين فعّاليّت سياسي ،تأثير
مهمّي بر درگيرشدگي سياسي در اینترنت و خارج از آن دارد.
پارک هون )0111( 1در مطالعهي خود بر اساس دادههاي پيمایشي اینترنتي در زمينهي تأثير
حکومت الکترونيک (استفاده از شبکهي اینترنت براي ارائهي اطّالعات و خدمات الکترونيک به
عموم) و وبسایتهاي انتخاباتي بر درگيرشدگي سياسي شهروندان آمریکایي ،به نتایج زیر رسيده
است:
 .1اینترنت ابزار مهمّي براي کسب اطّالع در زمينهي مسائل سياسي -اجتماعي جهان است و بهطور
معنيدار و قابل توجّهي با عضویّت جوانان تحصيلکردهي دانشگاهي در گروهها و نهادهاي مدني،
مرتبط است.
 .0اینترنت ميزان مشارکت و درگيرشدگيهاي سياسيِ برخط کاربران (غيرفعّاالن حزبي) را در
زمينهي انتخابات (ارسال پيامنگار به دیگران براي شرکت در انتخابات و اظهارنظر دربارهي
نامزدهاي انتخاباتي) نسبت به غيرکاربران ،به ميزان  11درصد افزایش ميدهد.
 .9کاربران وبسایتهاي انتخاباتي ،در حدود  91درصد بر درگيرشدگي مدني کاربران اینترنتي
تأثير داشتهاند.
 .1محرّکها یا فرصتهاي موجود در محيط اینترنتي 10 ،درصد بر درگيرشدگي مدني و سياسي
کاربران تأثير داشتهاند .در مجموع ،ميانگين نمرهي درگيرشدگي کاربران  -چه به صورت برخط و
چه به صورت غير برخط -از نمرهي برخط غيرکاربران در شکل غير اینترنتي آن باالتر بوده است.
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 .1اینترنت یا حکومت الکترونيک ،تأثير مثبت و معنيداري بر درگيرشدگي انتخاباتي کاربران
غيرحزبي و تا حدّي کاربران حزبي داشته است ،امّا تأثير وبسایت انتخاباتي بر درگيرشدگي
کاربران فعّال حزبي (در جمعآوري آرا ،کمکهاي انتخاباتي و همایشهاي انتخاباتي) بيشتر از
کاربران غيرفعّال حزبي بوده است.

کنشگری اينترنتی
کنش اجتماعي یکي از محورهاي اصلي نظریّه و تحقيق در علوم اجتماعي است .روشه تأکيد
ميکند که «موضوع مطالعهشدهي جامعهشناسي کنش اجتماعي است؛ یعني ،کنش انساني در محيط
اجتماعي» (روشه .)19 :1922 ،از نظر کاستلز ،مفهوم کنشگر به گسترهاي از موضوعات مرتبط با
کنش چون کنشگران فردي ،کنشگران گروهي ،سازمانها ،نهادها و شبکهها اشاره دارد .حتّي اگر
این عملکرد بهواسطهي فرایندهایي در گذشته ،نهادینه یا سازماندهي شده باشد ،آن چه مهم تلقّي
ميشود این است که در نهایت همهي سازمانها ،نهادها و شبکهها به گونهاي بر عملکرد کنشگران
انساني داللت ميکنند (کاستلز .)11 :0113 ،خانيکي نيز معتقد است «کاربراني که بهعنوان یک فعّال
اجتماعي یا هوادار در یک شبکهي اجتماعي عضو ميشوند و در آن شبکه به توليد محتواي
رسانهاي مشغول هستند ،کنشگر محسوب مي شوند» (خانيکي و بابایي.)22-21 :1931 ،
کنشگري ،توانایي و برخورداري از اراده و قابليّتهاي کنش اجتماعي و بهکارگيري ابزارها،
نمادها و نشانهها در چارچوب ارزشهاي اجتماعي و سازوکارهاي موجود در فناوريها ،براي
انجام ارتباط متقابل است .از این رو ،فعّاليّتهایي که کاربران با تکيه بر مهارتهاي خود در استفاده
از ابزارهاي ارتباطي اینترنت ،براي ایجاد ارتباط و مبادله و نشان دادن واکنش درخور به دیگران ،در
راستاي اهداف خود در فضاي سایبر انجام ميدهند ،کنشگري محسوب ميشود (همان.)23 :
آنجال جي آگوآیو 1در دانشنامهي «رسانههاي جنبش اجتماعي» ذیل مدخل «کنشگري و
رسانههاي جدید» ،کنشگري را مفهومي برآمده از رسانههاي جدید تعریف کرده است که اغلب با
محتواي توليد شده توسّط کاربران و دروازهباني از سوي آنها ،دهها ميليون بيننده و خواننده را به
مشارکت و تعامل در زمينهي محتواي به اشتراک گذاشتهشده ،فرا ميخواند .کنشگري در مصادیق
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خود از رسانههاي اجتماعي پرطرفدار مانند فيسبوک و تویيتر تا وبالگهاي شخصي ،سویههاي
سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و  ...کسب ميکند .این امر ،موجب تسریع حرکتهاي شهروندي و
بسيج اجتماعي افراد یا کاربران این سایتها ميشود (آگوآیو .)921-920 :0111 ،به این ترتيب،
کنشگري اینترنتي نوعي کنشگري اجتماعي است که در فضاي واقعي نيز امکان انعکاس ميیابد.
مقامات حکومتي ،فعّاالن سياسي و سازمانهاي بينالمللي غيردولتي؛ عضویّت در انجمنها ،احزاب
و گروههاي سياسيِ برخط؛ نوشتن مقاله و یادداشت در وبسایتها؛ طرّاحي وبسایتها و
وبالگهاي سياسي شخصي و گروهي؛ امضاي طومارها؛ شرکت در تریبونهاي بحثِ برخط؛
شرکت در نظرسنجيهاي اینترنتي؛ رأيدهي اینترنتي؛ سازمانهاي اعتراضات و پيوند دادن فعّاالن
سياسي در زمينهي یک موضوع سياسي -اجتماعي خاص چون زندانيان سياسي ،حقوق بشر و
محيط زیست؛ ارتباطات دوسویه با مقامات حکومتي و فعّاالن سياسي و . ...
در این پژوهش ،کنشگري سياسي در قالب گفتگو و رفتار جمعي در درون طيفي از عالیق،
نهادها و شبکههاي اجتماعي ،شکلگيري و گسترش هویّتهاي مدني و کنشهاي افراد در وب
« »0است .این مفهوم ،از مفهوم «مشارکت سياسي» متمایز است و آن را باید در قالب فرصتهاي
فراهمشده در رسانه هاي اجتماعي براي شهروندان به منظور بيان و انتقال تقاضاها و پشتيبانيها و
انتقادها از پویشهاي تصميمگيري حکومت تعریف کرد (پارکهون .)3-8 :0112 ،وب « »0با
ویژگيهایي مانند اجتماعمحوري ،تعامل دوسویه و توليد جمعي اطّالعات ،محدودیّتهاي کنش
سياسي در محيط واقعي را جبران ميکند .محيط وب « »0یک منبع مهمّ کنش سياسي در ميان
افرادي است که در حالت عادي نميتوانستند به عرصههاي سياسي دسترسي داشته باشند.
شبکههای اجتماعی؛ چيستی و کارکردها
شبکههاي اجتماعي مجازي ،نسل جدیدي از وبسایتهاي اینترنتي هستند .در این
وبسایتها ،کاربران اینترنتي حول محوري مشترک به صورت مجازي جمع ميشوند و
جماعتهاي آنالین را تشکيل ميدهند .شبکههاي اجتماعي ،متناسب با نوع موضوع فعّاليّت خود
امکانات دیگري از قبيل خبرخوانهاي اینترنتي ،بازيهاي آنالین ،قابليّت آپلود کردن ویدئوها و
فایلهاي کامپيوتري و برقراري ارتباط با سایر رسانههاي شخصي را نيز در بين گزینههاي خود
دارند (قاسمزاده .)11-8 :1931 ،شبکهي اجتماعي ،ساختاري اجتماعي است که از گروههایي
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(فردي یا سازماني) تشکيل شده که توسّط یک یا چند نوع خاص از وابستگي به هم متّصل
گردیدهاند .اغلب تعاریف شبکهي اجتماعي بر دو عنصر «اشتراکگذاري» و «تعامل» تأکيد دارند.
برخي از این تعاریف ،توليد و انتشار محتوا را برجسته کرده و رسانهي اجتماعي را رسانهاي
دانستهاند که امور توليد ویدئو ،صدا ،متن یا چندرسانهاي در آن توسّط کاربران انجام ميگيرد و در
 .)09 :0111تحقيق ارائهشده در سال  ،0111رسانههاي اجتماعي را در هفت گروه اصلي قرار داده
است .این هفت گروه عبارتند از :ابزارهاي انتشار ،اشتراکگذاري ،بحث ،تجارت ،موقعيّت،
شبکهسازي اجتماعي و ابزارهاي بازي اجتماعي.
مبانی نظری پژوهش
کنشگری سياسی در فضای مجازی
پيشرفتهاي  ICTو تکنولوژيهاي رسانهاي جدید ،فرهنگ ارتباطات و اطّالعات و فضا یا
ابعاد رابطهي رسانه را تغيير دادهاند .رسانهي اجتماعي بهعنوان نوعي از رسانهي دیجيتال ،مدلهاي
ارتباطي جدیدي را معرّفي کرده است .موضوعات و مباحث جدید ارتباطي ضمن توسعهي آزادي
بيان ،مشارکت گسترده را فراهم آورده و به طبقات مختلف مردم فرصتي دادهاند تا نظریّات و
نگرش خود را منتقل کنند؛ اصول و قواعد اجتماعي را به چالش بکشند و بر تحوّالت اجتماعي
اثرگذار شوند .رسانهي اجتماعي این فرصت را به افراد داده است تا به شيوههاي گوناگون به بيان
نظریّات خود و ابراز وجود بپردازند و در رخدادهاي مهم مشارکت جویند؛ زیرا سلسلهمراتب
کمرنگتر ميشود و بيشتر ساختارهاي دموکراتيک مورد توجّه قرار ميگيرند .روشهایي براي
ارتباط رسانهاي فراهم آورده که قبالً طبق موانع مکاني یا موقّتي محدود شده بود .رسانهي اجتماعي
به دليل نقشي که در فرایند اجتماعي -سياسي دارد ،زمينهساز تحوّالت اجتماعي شده است.
توسعهي پرشتاب تکنولوژيهاي رسانهي اجتماعي در ساليان اخير ،بحثهاي مربوط به اثر آنها
بر کنش اجتماعي و سياسي را شکل داده است (اشنایدر و گراف.)92-91 :0111 ،
بر اساس نظر کاستلز )11-12 :0113( 1ارتباطات گستردهي رسانهاي از طریق اینترنت مخاطب
جهاني را جذب و موضوعات گستردهاي خلق ميکند؛ مخاطبين خاص و بالقوّه را شناسایي و
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هدایت مينماید و اطّالعات را با افرادي که با یکدیگر در ارتباط هستند ،بازیابي ميکند .با فراگير
شدن و گستردگي منابع و روابط ،قابليّتهاي تکنولوژي رسانهي اجتماعي براي بررسي تحوّالت
اجتماعي افزایش یافته است .بهعالوه ،رسانهي اجتماعي امکان دسترسي به دانش و اطّالعات
دیجيتال و توزیع و تغيير آنها توسّط کاربران را فراهم آورده است .مخاطبين براي ایجاد ارتباط با
آنها متحوّل ميگردد (کاپالن و بلکلي .)19 :0113 ،رسانهي اجتماعي با ویژگي متفاوت خود ،با
ابعاد مختلف توليد و توزیع همراه است .این امر با ژورناليسم مدني ارتباط دارد .ژورناليسم مدني
نوع جدیدي از ژورناليسم است که اثبات ميکند روشهاي توليد و عرضهي رسانهي اجتماعي
براي عموم فراهم است .هم اشخاص و هم فعّاالن رسانهاي به شکل برابر ،امکان دسترسي به
اطّالعات را دارند .بهعالوه ،حتّي افرادي که داراي حداقل مهارتهاي تکنيکي هستند ،ميتوانند
تکنولوژيهاي رسانهي اجتماعي را بهکار برند .هر فرد در صورت دسترسي ميتواند این روشها
را دنبال کند و موضوعات را تغيير دهد .بنابراین مفهوم موضوعات و اطّالعات در فضاي شبکههاي
مجازي توانسته است روابط قدرت و اختيارات را بين افراد و فعّاالن رسانهاي شکل دهد .کاربران
بر اطّالعاتي که از وبسایتهاي اجتماعي فراهم ميآید ،کنترل دارند .مخاطبين داراي این قدرت
و اختيار هستند که دارایي معنوي خود را بهوجود آورند (همان.)11 :
کيتزمون 1و همکاران او ( )011 :0111اظهار ميکنند که رسانهي اجتماعي ،تغييرات گسترده و
فراگيري در رابطهي بين افراد ،گروهها و سازمانها ایجاد کرده و اختيارات افراد ،مشارکت مدني،
آزادي بيان و کنشهاي جمعي را افزایش داده است .به نظر اسنایدر و گراف،)21 :0111( 0
گزارشهاي مربوط به اثرات تحوّل ناشي از شبکهي اجتماعي مانند فيسبوک و سایر شبکهها ،اثر
گستردهي شبکه را بر تحوّل سياسي نشان ميدهد .به گفتهي محقّقان گوناگون ،رسانهي اجتماعي
چون سایتهاي شبکهي اجتماعي ،منبع جدید و مهمّ سازماندهي موفّق و عمليّاتي کردن
جنبش هاي اجتماعي است .تحوّالت سياسي اخير در مصر ،آفریقاي شمالي ،تونس ،ليبي ،خاورميانه
و سوریه تحتتأثير تکنولوژيهاي رسانهي اجتماعي بوده است .گزارش رسانهاي اجتماعي عرب
اشاره ميکند که شبکههاي اجتماعي در تحوّالت انقالبي کشورهاي عربي چهار کارکرد زیر را
داشتهاند .1 :سازماندهي تظاهرات؛  .0انتشار اطّالعات؛  .9باال بردن آگاهي از وقایع در حال
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افراد مختلف داراي اختيار و آزادي عمل هستند و در نتيجهي شبکههاي اجتماعي ،روابط شخصي
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وقوع ،به صورت محلّي و جهاني؛  .1تشویق مشارکت مردم در تظاهرات و جنبشهاي مدني.
استپانوا 1نيز در مقالهي خود به دو کارکرد مهمّ این شبکهها در تحوّالت منطقه اشاره ميکند .این
دو کارکرد عبارتند از .1 :سازماندهي اعتراضات؛  .0انتشار اطّالعات تحوّالت منطقه از طریق
تبليغات بينالمللي (استپانوا.)0 :0111 ،
ميدهند .ویژگي مشارکتي تکنولوژيهاي رسانهي اجتماعي ،امکان اجراي شيوههاي جدید ارتباطي
را فراهم ميآورد و نقش مؤثّري در فرایندهاي تغيير سياسي دارد .این مسأله از طریق نقشهاي
متفاوتي که رسانهي اجتماعي ایفا کرده ،اثبات ميشود؛ نقشهایي چون تبليغات و ترویج مشارکت
مدني ،ایجاد انگيزهي تحوّل و جنبشهاي عمومي ،توسعهي فعّاليّت سایبري و مجازي و ژورناليسم
مدني ،توسعهي جامعهي مدني ،ایجاد فضاي سياسي بازتر و پشتيباني از عوامل و جریانهاي
سياسي (خميس و وایخن.)99 :0111 ،
با توجّه به پيشينهي مطالعات انجامشده ،ميتوان براي افزایش نقش کنشگري رسانههاي
اجتماعي ،چهار دليل عمده مطرح کرد (استرندبرگ .)02-09 :0112 ،نخست این که ،رسانهي
اجتماعي فرصتهاي زیادي براي کنش سياسي ایجاد ميکند؛ مانند رأيگيري آنالین در
نظرسنجيها ،بحث و گفتگو ،وبالگنویسي و  . ...دليل دوم این است که رسانهي جدید ،از
هزینهي کنش ميکاهد و با از ميان برداشتن هزینههاي اضافي ،موانع مشارکت در سياستهاي
آنالین را براي شهروندان کاهش ميدهد .در نتيجه ،افراد با ارتباطات در مقياس وسيع ،به مشارکت
در فعّاليّتهاي آنالین عالقهمند ميشوند .به این سبب بسياري از محقّقان بر این باورند که
مشارکت آنالین داراي محيط بازي است که در نتيجهي آن ،فرصتهاي برابري براي کنش سياسي
در اختيار افراد قرار ميدهد .سوم این که ،رسانههاي اجتماعي سریع و بهروز هستند و قادرند
اطّالعات بسياري را که براي مشارکت در زندگي مدني و بحث سياسي الزم و ضروري است،
فراهم کنند .نهایتاً ،رسانهي اجتماعي بهعنوان رسانهي تعاملي ميتواند مسير تحقّق دموکراسي را در
جامعه تقویت کند و روابط بين شهروندان ،سياستمداران ،و نمایندگان آنها را از طریق
فرایندهایي چون دولت الکترونيک بهبود بخشد.
تحقيقات نشان ميدهد افراد جوان نسبت به افراد مسنتر ،به کنش سياسي آنالین مشتاقتر
هستند (موسبرگرو همکاران .)12-11 :0119 ،تکنولوژي جدید ميتواند وسيلهاي براي پيوند
stepanova
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کاربران شبکهي وب « ،»0هستهي مرکزي تحوّل اجتماعي در عصر ارتباطات را تشکيل
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جوانان با فرایندهاي سياسي باشد .با توجّه به این که جوانان زمان بيشتري را در محيطهاي آنالین
ميگذرانند ،رسانههاي اجتماعي ابزار آموزشي مؤثّري هستند که ميتوانند یادگيري سياسي و
مشارکت را در ميان جوانان ارتقا دهند (گيبسون و همکاران .)123 :0111 ،هال و وینو معتقدند
قابليّت خلّاقانهي رسانههاي اجتماعي ،خود را به دو شکل نشان ميدهد .1 :رسانههاي اجتماعي
بهسادگي در دسترس جوانان قرار دارد و آنها بهواسطهي آن ميتوانند هویّتها و عالیق خود را
شناسایي نمایند و در جهت پيشبرد و تأمين آنها تالش کنند (بنت.)20 :0112 ،
دانش تکنولوژيهاي جدید مانند رسانههاي اجتماعي بهطور کامالً گسترده به نسل جوان
وابسته است .نسل جوان فقط به رسانههاي اجتماعي دسترسي ندارد ،بلکه در مقایسه با کاربران
بزرگسال از رسانههاي اجتماعي براي اهداف متفاوتي چون ارتباطات الکترونيک با
دوستان ،شبکهسازي جنبشهاي اجتماعي و فعّاليّتهاي گروهي سياسي استفاده ميکنند .چنين
فعّاليّتهایي ،الگوهاي تعامل شخصي را تغيير ميدهند .البتّه گردش بسيار سریع و مؤثّر اطّالعات،
فراهمآورندهي پتانسيلي براي تغيير وسيعتر اجتماعي و سياسي از طریق نظمبخشي سریع و
مجهّزسازي تعداد زیادي از افراد جامعه است (وایلز.)11-11 :0112 ،

هستههاي کنشگري سياسي
نمودار :فرآيندهای کنشگری سياسی در تطابق با فرآيندهای وب

2

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 9:02 +0430 on Tuesday April 13th 2021

فرصتهاي جدیدي براي کنش سياسي فراهم ميکنند؛  .0رسانهي اجتماعي ابزاري است که
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یکي از نظریّههایي که به بررسي تأثيرات رسانهي اجتماعي پرداخته ،نظریّهي نوآوري (تجهيز)
است .این نظریّه پيشبيني ميکند که اینترنت بهطور اعم و رسانههاي اجتماعي بهطور اخص ،باید
به گروههاي جدید یا گروههاي بزرگتر شهروندي که در سياست فعّال هستند ،منتهي شوند .اگر
کنش سياسي بهعنوان معادلهاي دیده شود که در آن مزایاي کنش (انگيزههاي انتخابي یا جمعي)
بر کنش سياسي داشته باشند؛ البتّه اگر منافع (سودها) افزایش یا هزینهها کاهش یابند (اندوزیا،
 .)821 :0113رسانههاي اجتماعي قادرند هزینهها را بهواسطهي عرضهي مؤثّرتر ،مصرف زمان
کمتر و روشهاي مشارکت سخت و کسب اطّالعات ،کاهش دهند .این رسانهها ،خود علّت کنش
سياسي نيستند ،امّا ميتوانند ابزاري براي کنشگري سياسي باشند (شرکاي.)113 :0118 ،
رسانههاي اجتماعي ،لوح وسيعتري از فعّاليّتهاي مشارکتي را عرضه ميکنند که امکان
مشارکت انعطافپذیر را فراهم ميسازد .بيش از ملحق شدن به یک سازمان و حضور هفتگي در
جلسات ،کاربران رسانههاي اجتماعي ميتوانند انتخاب کنند که آیا زمان زیاد یا بخش کوچکي از
آن را صرف کنند و با کمک برقراري ارتباط غيرهمزمان ،زمان و نيز جایي متناسب با برنامهي
زماني خود را برگزینند (جنسن و اندوزیا .)80 :0110 ،افرادي که به سياست عالقهمند نيستند،
بهراحتي ميتوانند از اطّالعات سياسي پرهيز کنند .با این حال ،حتّي زماني که استفادهي افراد از
رسانههاي اجتماعي به خاطر محتواي سياسي این رسانهها نباشد ،در صورتي که تماسهاي آنان
محتواي سياسي داشته باشد ،ميتوانند در معرض محتویّات سياسي قرار گيرند .به این طریق
رسانههاي اجتماعي ميتوانند کاربر را نسبت به سياست ،به ميزاني بيشتر از مطّلع بودن از امور
سياسي ،عالقهمند سازند و بدین ترتيب ،ابتکار سياسي اتّفاقي را ایجاد کنند (هميلتون و تولبرت،
 .)21 :0110رسانههاي اجتماعي ،ابداع و نوآوري (تجهيز) را با دعوت افراد به فعّاليّتها ،تسهيل
ميکنند؛ همانگون که پارک و همکاران او ( )0113از دانشجویان کالجي در ایاالت متّحده
نظرسنجي کرده و دریافتهاند که استفاده از سایتهاي شبکهي اجتماعي براي اهداف غيررسمي
بيشتر از تفریحي و سرگرمي ،به طرز معناداري با مشارکت سياسي کاربران ارتباط دارد.
یکي دیگر از نظریّههاي مطرح در این حوزه ،نظریّهي تقویتبخشي است .این نظریّه پيشبيني
ميکند که واقعيّتهاي اجتماعي دنياي آفالین (بدون مرز) در محيطهاي آنالین تکرار ميشوند و
تا حدّي ،اثرات رسانههاي اجتماعي را بر کنش سياسي باید انتظار داشت؛ بر این اساس ،گروههاي
سياسي از رسانههاي اجتماعي براي اهداف سياسي استفاده ميکنند (اندوزیا .)829 :0113 ،با این
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که رسانههاي اجتماعي دامنهي گستردهاي از مشارکت را عرضه ميکنند و امکان مشارکت
انعطافپذیر را فراهم ميسازند ،امّا نياز به مهارتهاي تئوریک و سازماني الزم براي مشارکت را
نادیده نميگيرند (لوینگ استون و هلسپر )911 :0111 ،1سواد اینترنتي را بهعنوان ساختاري
چندبعدي تعریف ميکنند که دربردارندهي قابليّتهایي براي دسترسي ،آناليز ،ارزشيابي و ایجاد
امکان مشارکت افراد توانمند را فراهم ميکنند.
اگرچه رسانههاي اجتماعي از نظر فرضي ميتوانند کاربران را قادر سازند که از طریق دوستان
خود به اطّالعات سياسي دسترسي یابند ،امّا این احتمال وجود دارد که همان ساختارها ،افراد را
فعّال و عالقهمند به دنياي آفالین کنند که بهصورت دیجيتال به شبکههاي اجتماعي هدایت شدهاند
(گاینز و مونداک .)001 :0113 ،عالوه بر این ،ممکن است افراد با دسترسي به شبکههاي اجتماعي
بزرگتر ،شبکههاي اجتماعي گستردهتري از افراد با شبکههاي اجتماعي کوچکتر را تشکيل دهند
(آليسون و همکاران .)828 :0111 ،در راستاي فرضيّهي تقویتبخشي ،بامگارتنر و موریس

0

( )0111از نظرسنجي دانشجویان کالج آمریکایي براي مقایسهي اثرات انواع مختلف کاربرد رسانه-
ها بر مشارکت سياسي استفاده کردهاند .بر اساس نتایج این تحقيق ،پاسخدهندگاني که اخبار خود
را از سایتهاي شبکهي اجتماعي دریافت کردند ،تمایل چنداني به مشارکت در محيط آفالین
نداشتند؛ هرچند کاربران سایت شبکهي اجتماعي در مقایسه با غيرکاربران ،بيشتر مستعد انتخاب
مشارکت آنالین نسبت به مشارکت آفالین بودند.
بهنظر ميرسد هر دو رویکرد تجهيز منابع و نظریّهي تقویتبخشي ،توانایي ارائهي تحليلي
مناسب از کنشگري سياسي در دنياي مجازي را دارند .فرض اساسي هر دو رویکرد این است که
تکنولوژيهاي دیجيتال که در شبکهها و مقياسهاي بزرگ ایجاد ميشوند ،به مشارکت و
دموکراسي بيشتر و کيفيّت باالتر منتهي ميگردند (وینکن .)11 :0112 ،کاربران ،تحتتأثير
رسانههاي مجازي ميتوانند هوش جمعي ایجاد کنند یا عقل و خردورزي جمعي خود را بدون
سازمانهاي رسمي ،سازماندهي نمایند و گروههایي با خرد سياسي باال را تشکيل دهند یا
دیکتاتوريهایي را سرنگون کنند و براي حقوق مصرفکننده بجنگند .یک جهان همگاني مجازي
پدیدار ميشود و همانند سکّویي براي سنجش و تأمّل سياسي عمل ميکند که مشارکت کامپيوتري

Livingstone and Helsper
Baumgartner and Morris
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را مدیریّت مينماید .این سکّو ميتواند ساختارهاي موجود یا فعلي دموکراسي را تغيير دهد .با
توجّه به وجود مثالهاي متعدّد در این زمينه ،بهنظر ميرسد تکنولوژي دیجيتال در ایجاد تغييرات
دموکراتيک نقش مهمّي داشته است .انقالبهاي عربي ( )0111بحث مهمّي را دربارهي نقشي که
رسانههاي اجتماعي در انقالبها و شورشها ایفا کردهاند ،مطرح نموده است.
داشتهاند .اینترنت بهویژه در قالب شبکههاي اجتماعي مجازي از طریق گسترش الگوهاي نوین
مشارکت سياسي آنالین و آفالین ،نحوهي تعامل شهروندان با یکدیگر و حکومت را دچار تغييرات
بنيادین کرده است .گروههاي معترض و در حاشيهمانده ميتوانند از طریق شبکههاي اجتماعي
اینترنتي اعتراضات سياسي ،تبعيضها ،سرکوبهاي سياسي ،ناکارآمديهاي مدني و  ...را آشکار
سازند و با برجستهسازي این موارد ،حکومت و عملکردهاي آن را بهطور جدّي به چالش بکشانند
(گرونلند.)9 :0111 ،
امروزه حتّي افکار عمومي از طریق تشکّلهاي مجازي و شبکهها تغيير جهت ميیابند .این
تشکّلها از حقوق افراد خود دفاع ميکنند و افراد از طریق همين شبکهها ،تقاضاي خود را به
دولتها انتقال و آنها را تحت فشار قرار ميدهند .سازمانهاي دفاع از حقوق بشر ،کودکان ،زندانيان
و افراد تحت ستم امروزه از شبکههاي اجتماعي به نحوي استفاده ميکنند که شکلگيري افکار
عمومي ،خارج از فيلترها ،کانالها و چارچوب رسمي دولتها انجام ميگيرد .شبکههاي اجتماعي
فرصتها را براي افرادي که در این شبکهها سازماندهي شدهاند ،افزایش و آنها را در فرایند
سياسي شرکت ميدهند .افراد در این وبسایتها و شبکهها ميتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند
و حتّي از پيغامها یا نظرات و ایميل نخبگان سياسي ،از طریق سایتهاي شبکهسازي اجتماعي
مانند فيسبوک و یوتيوب استفاده نمایند.
نخبگان سياسي (صاحبمنصبان و کاندیداها) ميتوانند از اینترنت براي ایجاد شبکههاي تازه و
رسيدن به بينندگان جدید بهره گيرند .این شيوه از ارتباط به سياستمداران اجازه ميدهد تا
پيغامهاي خود را با مسائل سازگار نمایند و گروههاي ویژهاي از افراد بهخصوص نسل جوان را
هدف قرار دهند .اشکال قدیمي رسانهها براي افراد بزرگسال مناسب است ،امّا شبکههاي اجتماعي
قابليّت نخبگان سياسي را براي رسيدن به رأي جوانان افزایش ميدهند .در زمينهي استفاده از
اینترنت ،کاندیداهاي سياسي دریافتهاند که سایتهاي شبکهیابي اجتماعي ،روشي ارزان براي
رسيدن به گسترهي عظيمي از رأيدهندگان از مکانهاي مختلف و در دورهاي کوتاه است .بنابراین
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سياستمداران از شبکههاي اجتماعي براي توسعهي برنامههاي کاري خود به شيوهاي سریعتر از
سایر منابع قدیمي رسانهاي استفاده ميکنند (کارپيني.)91 :0118 ،
با توجّه به این که باور به حلّ جمعي مشکالت از طریق توافق عمومي ،یکي از ارزشهاي
بنيادین مردمساالري محسوب ميشود ،گفتگوي سياسي را ميتوان کاالیي عمومي و نشانهاي از
است ،امّا به دليل نبودِ مکانيسمهاي رسمي کنترل و نظارت در وب « ،»0این فضا به گزینهي جذّابي
براي کنشهاي سياسي افراطي تبدیل شده است؛ به بيان دقيقتر ،رسانههاي اجتماعي پتانسيل
کمنظيري براي آسان کردن مشارکت افراد در گفتگوهاي سياسي فراهم آوردهاند تا افراد با کمترین
هزینه و حتّي به طور ناشناس امکان بيان نظرات خود و تعامل با دیگران را داشته باشند .عالوه بر
تأثير فضاي آفالین بر فضاي آنالین ،کنش صرف در فضاي آنالین بر مشارکت سياسي آفالین نظير
مشارکت در تظاهرات ،کمک به کمپينهاي انتخاباتي ،رأي دادن و  ...اثرگذار است .در واقع،
هرگونه بررسي کنش سياسي شبکههاي اجتماعي ،بدون در نظر گرفتن حالت تعاملي و بازخوردي
این دو فضا ،تحقيق جامع و کاملي نخواهد بود.
فرضيّههاي این پژوهش عبارتند از:
 .1بين کيفيّت و کمّيّت استفاده از شبکههاي اجتماعي و کنش سياسي در ميان دانشجویان دانشگاه
اصفهان رابطه وجود دارد.
 .0بين کيفيّت و کمّيّت استفاده از شبکههاي اجتماعي و کنش سياسي در سطح متعارف در ميان
دانشجویان دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد.
 .9بين کيفيّت و کمّيّت استفاده از شبکههاي اجتماعي و کنش سياسي در سطح غيرمتعارف در ميان
دانشجویان دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش ،روش پيمایشي است .جامعهي آماري تحقيق نيز شامل
همهي دانشجویان دانشگاه اصفهان از تمامي رشتهها در مقطع کارشناسي در سال تحصيلي
 1930-39بوده است .حجم نمونه 989 ،نفر بوده که به شيوهي نمونهگيري خوشهاي انتخاب
شدهاند .بر این اساس ،هر دانشکده بهعنوان یک خوشه و در دانشکده نيز هر کالس بهعنوان یک
خوشه در نظر گرفته شد .در ابتداي توزیع پرسشنامه ،این سؤال از دانشجویان پرسيده ميشد که
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آیا در شبکههاي اجتماعي عضو هستند یا خير؟ در صورت عضویّت افراد در شبکههاي اجتماعي،
پرسشنامه به آنها ارائه ميشد.
ابزارهاي سنجش شامل دو پرسشنامه بوده که عبارتند از:
الف) پرسشنامه محقّقساختهی شبکههای اجتماعی :این پرسشنامه با بررسي اجمالي
این مقياس ،ابزاري براي سنجش تأثيرات شبکههاي اجتماعي بر فرد محسوب ميشود که
نمرهگذاري هر سؤال بر روي یک پيوستار از ( 1کامالً موافقم) تا ( 1کامالً مخالفم) است .براي
تعيين اعتبار ابزار سنجش (پرسشنامهي تحقيق) از تکنيک اعتبار صوري استفاده شده است .بدین
شيوه که پرسشنامه در اختيار تعدادي از کارشناسان قرار گرفت و نظر آنها دربارهي اعتبار آن
پرسشنامه اعمال گردید .پيش از انجام عمليّات ميداني اصلي ،به منظور آزمون مقدّماتي
پرسشنامهي پژوهش ،مطالعهي مقدّماتي در یک نمونهي کوچک  11نفري انجام شد .این
پرسشنامه را دو بعد کمّيّت و کيفيّتِ استفاده از شبکههاي اجتماعي در چهار مقياس کمّيّت استفاده
از شبکههاي اجتماعي (مدّت زمان استفاده از شبکههاي اجتماعي در طول شبانهروز) ،نوع شبکهي
مورد استفاده (فيسبوک ،تویيتر ،فرندفيد ،یوتيوب ،کلوب ،گوگل ریدر ،اورکات و سایر شبکههاي
اجتماعي) ،نوع استفاده از شبکهها (سرگرمي و تفریح ،کسب اخبار و اطّالعات و دوستیابي) و
مشارکت و فعّال بودن کاربران در شبکهها (دیدن پروفایلها ،عکسها و آلبومهاي شخصي
دوستان ،خواندن موضوعاتِ به بحث گذاشتهشده و گاهي نوشتن بر روي این موضوعات و نيز
شروع یک بحث تازه در بين گروههاي عضو) تبيين ميکند .مطالعهي مقدّماتي ( )pilotنشان داده
که ميزان همساني دروني گویهها به شيوهي ضریب آلفاي کرونباخ ،پایایي  R1معادل  ،1/22پایایي
 R2معادل  ،1/22پایایي  R3معادل  1/21و پایایي  R4معادل  1/21است و در مجموع ،مصرف
شبکههاي اجتماعي ( Rبا ضریب آلفاي معادل  )1/21را در سه حوزه نشان ميدهد.
ب) پرسشنامهی محقّقساختهی کنش سياسی :براي سنجش مشارکت سياسي از پرسشنامه از
نوع سنج ليکرت استفاده شده است .این پرسشنامه با بهرهگيري از مقياس ليکرت ،توسّط محقق
ساخته شده و داراي  91سؤال است .براي تعيين روایي و اعتبار ابزار تحقيق ،ابتدا پرسشهاي
متعدّدي بهوسيلهي چند تن از استادان علوم سياسي طرح شد و پس از بحث و بررسي ،تعداد 91
سؤال انتخاب گردید .همچنين پس از ویرایش الزم و به منظور اطمينان بيشتر ،بر یک گروه 11
نفري ( 01پسر و  01دختر) به صورت آزمایشي اجرا شد .در این پژوهش ،ضرایب پایایي این
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مقياس به روش آلفاي کرونباخ برابر با  1/21درصد بوده است .مطالعات دربارهي اعتبار آزمون بر
اساس نمونهي مشابه و محاسبهي ضریب همساني دروني ،نشان ميدهد این پرسشنامه از روایي و
پایایي باالیي برخوردار است .کنش سياسي به دو سطح کنش سياسي متعارف و کنش سياسي
غيرمتعارف تقسيم شد .کنش سياسي فعّاليت داوطلبانهاي است که اعضاي جامعه در انتخاب حکّام
 .)010 :1320کنش سياسي متعارف با مؤلّفههاي رأيدهي ،مطالعهي مطالب و اخبار سياسي،
صحبت کردن دربارهي سياست ،پيوستن به یک گروه سياسي (مانند سازمانهاي داوطلبانه ،حزب و
جنبشهاي اجتماعي جدید) ،شرکت در یک مجموعه یا نهاد مشورتي (مانند انجمن دانشگاه و
کانونها) ،حضور در جلسات ،راهپيمایيها ،گردهمایيها و اجتماعات ،ارتباط با نمایندگان منتخب
یا مقامات دولتي ،ارائهي کمکهاي مالي و فعّاليّتهاي داوطلبانه (مانند سازماندهي نشستها،
تبليغات انتخابات و تالش براي کسب مناصب سياسي و حفظ آنها) مورد سنجش قرار گرفته
است .کنش سياسي غيرمتعارف نيز با مؤلّفههاي کنشهاي رادیکال و مستقيم مانند اعتصابات،
تحصّن ،اعتراضات ،راهپيمایيهاي غيرقانوني ،نافرماني مدني ،زیر پا گذاشتن قانون به دالیل
سياسي و خشونت سياسي (مانند شورش ،آشوبگري ،انقالب ،کودتا و عمليّات مسلّحانه) سنجيده
شده است .این مقياس ،ابزاري براي سنجش ميزان کنش سياسي افراد محسوب ميشود که
نمرهگذاري هر سؤال بر روي یک پيوستار از ( 1کامالً موافقم) تا ( 1کامالً مخالفم) است.
يافتههای پژوهش
نتایج بهدست آمده از پژوهش در دو بخش توصيفي و استنباطي ارائه ميگردد که ابتدا به
یافتههاي توصيفي پرداخته ميشود.
جدول شمارهی يک -ميانگين و انحراف استاندارد نمرات شرکتکنندگان در هريک از ابعاد شبکههای اجتماعی
و کنش سياسی
متغيّرها

ميانگين

کمّيّت استفاده از شبکه
نوع شبکه
استفاده از شبکه
مشارکت در شبکه
نمرهي کلّ شبکههاي اجتماعي

9/81
0/21
1/21
0/12
1/81

انحراف
معيار
1/21
1/21
1/21
1/11
1/80

متغيّرها

ميانگين

کنش سياسي متعارف
کنش سياسي غيرمتعارف
نمرهي کلّ کنش سياسي

9/10
0/11
1/30

انحراف
معيار
1/19
1/91
1/31
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جدول شمارهي یک ،ميانگين و انحراف استاندارد نمرات شرکتکنندگان را در هریک از ابعاد
کنش سياسي و شبکههاي اجتماعي نشان ميدهد .ميانگين نمرات کنش سياسي متعارف و
غيرمتعارف به ترتيب  9/10و  0/11بهدست آمده است .در پرسشنامهي شبکههاي اجتماعي،
ميانگين نمرات بعد کمّيّت استفاده از شبکه  ،9/81ميانگين بعد نوع شبکه  ،0/21ميانگين نمرات
نمرهي کلّ کنش سياسي  1/30و انحراف استاندارد آن  1/31و نيز مقادیر مذکور براي نمرهي کلّ
شبکههاي اجتماعي به ترتيب  1/81و  1/80بهدست آمده

است.

جدول شمارهی دو -همبستگی بين ابعاد شبکههای اجتماعی و کنش سياسی
کمّيّت استفاده

نوع

استفاده از

مشارکت در

شبکههاي

از شبکه

شبکه

شبکه

شبکه

اجتماعي

**1/10

**1/98

*1/92

**1/09

**1/13

کنش سياسي غيرمتعارف

**

1/12

**

1/10

**

1/18

*

**

1/18

کنش سياسي

**

1/18

**

1/93

**

1/19

**

1/11

متغيّرها
کنش سياسي متعارف

1/92

**

1/91

*p<0.01
**p<0.05

جدول شمارهي دو ،همبستگي سادهي (پيرسون) هریک از ابعاد شبکههاي اجتماعي را با ابعاد
کنش سياسي نشان ميدهد .همانگونه که مشاهده ميشود تمام همبستگيها در سطح  p<0.05و
 p<0.01معنيدار است .باالترین ميزان همبستگي مربوط به رابطهي کنش سياسي غيرمتعارف با
مؤلّفهي کمّيّت استفاده از شبکه و کمترین ميزان همبستگي نيز مربوط به رابطهي کنش سياسي
متعارف با مؤلّفهي مشارکت در شبکه است .در مجموع ،با توجّه به جدول باال ،کمّيّت استفاده از
شبکه با مؤلّفههاي کنش سياسي ،رابطهي بيشتري نسبت به سایر مؤلّفههاي شبکههاي اجتماعي
دارد.
براي بررسي رابطهي چندگانهي شبکههاي اجتماعي با هریک از ابعاد کنش سياسي ،از تحليل
رگرسيون چندگانه استفاده شده است .جدول شمارهي سه ،نتایج مدل رگرسيوني را بهازاي
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رابطهي شبکههاي اجتماعي با هریک از ابعاد شبکههاي اجتماعي و ميزان کلّ این متغيّر نشان
ميدهد.
جدول شمارهی سه -نتايج مدل رگرسيون به ازای رابطهی شبکههای اجتماعی با کنش سياسی
متغيّر پيشبين

متغيّر مالک

شبکههاي

کنش سياسي

اجتماعي

متعارف

شبکههاي

کنش سياسي

اجتماعي

غيرمتعارف

R

R2

 R2تعدیلشده

استاندارد

F

sig

برآورد

شبکههاي
اجتماعي

کنش سياسي

1/12

1/00

1/09

1/101

2/01

1/111

1/13

1/91

1/91

0/180

1/19

1/111

1/11

1/91

1/91

1/112

1/22

1/111
P<0.001

همانگونه که جدول شمارهي سه نشان ميدهد متغيّر شبکههاي اجتماعي پيشبينيکنندهي
مناسبي براي مؤلّفههاي کنش سياسي هستند .مقدار همبستگي چندگانهي ( )Rشبکههاي اجتماعي
با مؤلّفهي کنش سياسي متعارف  1/12است و ضریب تعيين  00درصد نشاندهندهي مقدار قابل
تبيين واریانسهاي متغيّر کنش سياسي متعارف از روي ابعاد شبکههاي اجتماعي است .همچنين
مقدار همبستگي چندگانهي ( )Rشبکههاي اجتماعي با مؤلّفهي کنش سياسي غيرمتعارف 1/13
است و ضریب تعيين  91درصد بيانگر مقدار قابل تبيين واریانسهاي متغيّر کنش سياسي
غيرمتعارف از روي ابعاد شبکههاي اجتماعي است .در مجموع ،مقدار همبستگي چندگانهي ()R
شبکههاي اجتماعي با مؤلّفهي کنش سياسي  1/11است و ضریب تعيين  91درصد نشاندهندهي
مقدار قابل تبيين واریانسهاي متغيّر کنش سياسي از روي ابعاد شبکههاي اجتماعي است .سطح
معنيداري بهدست آمده براي مقادیر  Fنشان ميدهد همهي ضرایب در سطح  p>1/111معنيدار
است.
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جدول شمارهی چهار -ضرايب رگرسيون غيراستاندارد ( )Bو استاندارد ( )bبه ازای هر بعد از شبکههای
اجتماعی بر ابعاد کنش سياسی
ضرایب
متغيّر مالک

متغيّر پيشبين

استاندارد
B

خطاي
استاندارد

t
B

سطح
معناداري

1/11

1/121

1/91

0/11

1/191

کنش سياسي

نوع شبکه

1/98

1/128

1/01

0/12

1/118

متعارف

استفاده از شبکه

1/01

1/129

1/91

9/10

1/111

مشارکت در شبکه

1/91

1/111

1/01

0/13

1/113

شبکههاي اجتماعي

1/10

1/182

1/92

1/11

1/111

1/10

1/109

1/10

9/13

1/111

کنش سياسي

نوع شبکه

1/11

1/118

1/11

0/88

1/111

غيرمتعارف

استفاده از شبکه

1/92

1/1112

1/99

0/11

1/101

مشارکت در شبکه

1/91

1/111

1/01

9/91

1/111

شبکههاي اجتماعي

1/13

1/121

1/11

1/00

1/111

1/18

1/1192

1/11

9/18

1/111

نوع شبکه

1/98

1/101

1/08

9/01

1/111

استفاده از شبکه

1/11

1/121

1/11

0/93

1/102

مشارکت در شبکه

1/99

1/198

1/91

9/22

1/111

شبکههاي اجتماعي

1/11

1/121

1/10

1/23

1/111

شبکه

کمّيّت استفاده از
شبکه

کمّيّت استفاده از
شبکه
کنش سياسي

جدول شمارهي چهار ،نشاندهندهي ضرایب رگرسييون غيراسيتاندارد ) (Bو اسيتاندارد ) (bبيه
ازاي رگرسيون هر بعد از شبکههاي اجتماعي بر ابعاد کنش سياسي است .همانگونيه کيه ضيرایب
رگرسيون اسيتاندارد نشيان مييدهيد در هميهي ابعياد کينش سياسيي ،کمّيّيت اسيتفاده از شيبکه،
پيشبينيکنندهي مهمتري بوده ،از وزن  bباالتري برخوردار است و ارتباط بيشتري بيا مؤلّفيههياي
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کنش سياسي دارد .در مجموع ،رابطهي مؤلّفههاي شبکههاي اجتماعي با همهي ابعاد کنش سياسيي
معنيدار است (.)p<0.05
نتيجهگيری
دانشگاه اصفهان بوده است .بر پایهي نتایج حاصل از تجزیه و تحليل دادهها ،بين شبکههاي
اجتماعي و کنش سياسي در نمونهي مورد بررسي ،ارتباط معنيداري وجود دارد .نخستين فرضيّهي
تحقيق مبني بر وجود رابطه بين کيفيّت و کمّيّت استفاده از شبکههاي اجتماعي با کنش سياسي در
ميان دانشجویان دانشگاه اصفهان ،توسّط یافتههاي تجربي مورد تأیيد قرار گرفته است .این یافتهها
با نتایج حاصل از پژوهشهاي کاستلز ( ،)0113کلي و اتينگ ( ،)0118بيکر ( )0112و کيتزمون و
همکاران ( )0111همسو است .چون جوانان زمان بيشتري را در محيطهاي آنالین ميگذرانند،
رسانههاي اجتماعي ابزار آموزشي مؤثّري هستند که ميتوانند یادگيري سياسي و مشارکت را در
ميان جوانان ارتقا دهند .مشارکت آنالین داراي محيط بازي است که در نتيجهي آن ،فرصتهاي
برابري را براي کنش سياسي در اختيار افراد قرار ميدهد .تبليغات و ترویج مشارکت مدني ،ایجاد
انگيزهي تحوّل و جنبشهاي عمومي ،توسعهي فعّاليّت سایبري و مجازي و ژورناليسم مدني،
توسعهي جامعهي مدني ،ایجاد فضاي سياسي بازتر و پشتيباني از عوامل و جریانهاي سياسي ،از
مزایاي شبکههاي اجتماعي است .با توجّه به نقش اثرگذار رسانهها بر همهي اعضاي جامعه بهویژه
نسل جوان ،نقش رسانهها بهعنوان یکي از دستگاههاي فراگير ،گسترده و در دسترس همگان ،در
انتقال مفاهيم سياسي و چگونگي شکلگيري رفتارهاي سياسي و انتخاباتي مؤثّر و تعيينکننده
است .شبکههاي اجتماعي بهطور مستقيم یا غيرمستقيم با رساندن اخبار و اطّالعات سياسي ،معرّفي
ارزشها و آرمانهاي سياسي و تبليغ آنها ،مقایسهي ارزشهاي سياسي جامعهي خودي با
ارزشهاي جوامع دیگر ،بحث و گفتگو دربارهي مواضع دولت و  ،...جامعهپذیري سياسي را به
انجام ميرسانند.
دومين فرضيّهي تحقيق ،وجود رابطه بين کيفيّت و کمّيّت استفاده از شبکههاي اجتماعي و
کنش سياسي در سطح متعارف در ميان دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است .اگرچه بيشترِ این
شبکهها براي دوستیابي و تفریحات مورد استفاده قرار گرفتهاند ،امّا نوع شبکهي مورد انتخاب،
تأثير معناداري بر کنش سياسي داشته است؛ بهگونهاي که در این ميان ،فيسبوک از بيشترین تأثير
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برخوردار بوده است .شبکههاي اجتماعي ،مدلهاي ارتباطي جدیدي را معرّفي کردهاند .موضوعات
و مباحث جدید ارتباطي ،ضمن توسعهي آزادي بيان ،مشارکت گسترده را فراهم آورده و به طبقات
مختلف مردم فرصتي دادهاند تا نظریّات و نگرش خود را منتقل کنند؛ اصول و قواعد اجتماعي را
به چالش بکشند و بر تحوّالت اجتماعي اثرگذار شوند .رسانهي اجتماعي این فرصت را به افراد
مهم مشارکت جویند؛ زیرا سلسلهمراتب کمرنگتر ميگردد و بيشتر ساختارهاي دموکراتيک مورد
توجّه واقع ميشوند .هرچه افراد در این شبکهها فعّالتر باشند ،بيشتر تحتتأثير مطالب سياسي
قرار ميگيرند .از سوي دیگر ،مهارت و سواد اینترنتي ،ساختاري چندبعدي است که دربردارندهي
قابليّتهایي براي دسترسي ،آناليز ،ارزشيابي و ایجاد محتواي آنالین است .هرچه مهارت اینترنتي
در ميان افراد گسترش ميیابد ،رسانههاي اجتماعي امکان مشارکت افراد توانمند را فراهم ميکنند.
سومين فرضيّهي تحقيق حاضر ،وجود رابطه بين کيفيّت و کمّيّت استفاده از شبکههاي اجتماعي
و کنش سياسي در سطح غيرمتعارف در ميان دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است .نتایج پژوهش
نشان داده که کنش سياسي غيرمتعارف با افزایش ميزان استفاده از شبکه ،افزایش ميیابد .همچنين
شبکههاي اجتماعي تأثير زیادي بر کنشگري سياسي افراطي داشتهاند .اینترنت بهویژه در قالب
شبکههاي اجتماعي مجازي از طریق گسترش الگوهاي نوین مشارکت سياسي آنالین و آفالین،
نحوهي تعامل شهروندان با یکدیگر و حکومت را دچار تغييرات بنيادین کرده است .گروههاي
معترض و در حاشيهمانده ميتوانند از طریق شبکههاي اجتماعي اینترنتي اعتراضات سياسي،
تبعيضها ،سرکوبهاي سياسي ،ناکارآمديهاي مدني و  ...را آشکار سازند و با برجستهسازي این
موارد ،حکومت و عملکردهاي آن را بهطور جدّي به چالش بکشانند .نسل جوان در مقایسه با
کاربران بزرگسال ،از رسانههاي اجتماعي براي اهداف متفاوتي چون ارتباطات الکترونيک با
دوستان ،شبکهسازي جنبشهاي اجتماعي و فعّاليّتهاي گروهي سياسي استفاده ميکنند .حتّي
زماني که استفادهي افراد از رسانههاي اجتماعي به خاطر محتواي سياسي این رسانهها نباشد،
ميتوانند در معرض محتویّات سياسي قرار گيرند .به این طریق ،رسانههاي اجتماعي قادرند کاربر
را نسبت به سياست ،به ميزاني بيشتر از مطّلع بودن از امور سياسي ،عالقهمند سازند.
شبکههاي اجتماعي از طریق کارکردهاي کاربران و نشر و اشتراک مطالب ،تصاویر و سایر
فایلهاي صوتي -تصویري ،ميتوانند اذهان کاربران را به خود جلب کنند .در واقع ،مطلب مربوط
به جریانهاي سياسي -اجتماعي از جمله انتخابات ،کاندیداهاي احتمالي ،مخالفين انتخابات و ،...
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در شبکههاي اجتماعي مجازي به فراخور محبوبيّت آنها مطرح ميگردد .با توجّه به این که در این
شبکهها امکان طرح غيرمحدود اطّالعات وجود دارد ،احتمال وجود اطّالعات پاالیشنشده ،شایعه
و طرح موضوعات با اغراض سياسي در آنها بيشتر ميشود.
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