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مقدمه

که  مجازی  فضای  رسانه های  انواع  از  يکی 
مخاطبان زيادی جذب کرده است، شبکه های 
اجتماعی هستند. شبکه های اجتماعی مجازی 

اغلب سرويس های مبتنی بر وب هستند که 
سرويس های آنالين، پلت فرم ها يا سايت هايی را 
شامل می  شوند و افراد، نظرات و عالقمندی های 
خود را در آن ها بیان کرده و با ديگران به اشتراک 
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 تأثیر فضای مجازی بر توسعه سیاسی؛
 با تأکید بر شبكه های اجتماعی

چکید�ه
امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش رسانه های جمعی، تحوالت زیادی را 
در ارتباطات و عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی به وجود آورده 
افزایش داده  را  افراد  از یک سو، آگاهی سیاسی  اجتماعي  است. شبکه هاي 
و از سوی دیگر آن ها را در مناسبات سیاسی- اجتماعی درگیر می  کند و به 
 عنوان عرصه ای برای گفتگو در جامعه تبدیل شده است؛ ویژگی اصلی فضای 
مجازی، پویایی این فضا هست که با توجه به ابزارهایی که در اختیار کاربران 
قرار می  دهد موجب می  شود تا افراد بهتر بتوانند گرایشات سیاسی خود را نشان 

و به آن عمل نمایند.
افراد با حضور در شبکه های اجتماعی و استفاده از گونه های مختلف رسانه های 
اطرافیان،  حمایت  نظیر  مجازی  اجتماع  این  در  حضور  مزایای  از  اجتماعی 
زندگی  جوانب  اغلب  و  شده اند  برخوردار  احساسات  و  عواطف  اطالعات، 
واقعی خود را در این اجتماعات مجازی دارا هستند. این شبکه ها کارکردهای 
گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی دارند و بیش  از پیش 

رابطه های چهره به چهره را کاهش می  دهند.
هدف از این پژوهش پرداختن به عوامل تأثیر گذار فضای مجازی بر توسعه 
سیاسی در جوامع امروزی است که برای رسیدن به این مهم از روش تحلیل 
تأثیرگذار  به طور کلی مهم ترین عوامل  استفاده شده است.  محتوای کیفی 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر توسعه سیاسی در پژوهش حاضر را 
می توان افزایش آگاهي ها و اطالع رسانی، تأثیر بر افکار عمومي و شکستن 
انحصار دولت ها بر افکار عمومی، تسهیل و تسریع مشارکت، تقویت جایگاه 
احزاب و گروه هاي سیاسي در جامعه سیاسی، آموزش های سیاسي و مدني 
مردم، تقویت و هدایت جنبش هاي اجتماعي و در نهایت کاهش هزینه هاي 

رواني ناشي از توسعه بیان نمود.
واژگان�کلید�ی

رسانه، توسعه سیاسی، فضاي مجازي، شبکه هاي اجتماعي

سعید�بشیری��
دانشجوي دکتري علوم سیاسي، دانشگاه آزاد اسالمی
bashiri_2@yahoo.com 
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می  گذارند. اين شبکه ها، فضايی ايجاد کرده اند 
که کاربران می  توانند به جبران محدوديت ها و 
موانع فضای واقعی زندگی بپردازند و فرصتی 
سیاسی  توسعه  و  ارتباطات  تعامالت،  برای 
ايجاد می شود. آنچه در اين تحوالت قابل توجه 
به  و  جمعي  ارتباط  رسانه هاي  نقش  هست، 
خصوص شبکه هاي اجتماعي از جمله تويیتر 
و فیس بوک، در اطالع رساني و گسترش اين 
در  را  شبکه ها  اين  نقش  که  است  تحوالت 
پیش  از  بیش  اجتماعي،  و  سیاسي  تحوالت 

شايسته تحقیق و پژوهش می  کند.
می شود:  بیان  گونه  اين  پژوهش  اين  سؤال 
چه  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای 
امروزی  بر توسعه سیاسی در جوامع  تأثیری 

دارد؟
روش  به  که  پژوهش  اين  در  اساس  اين  بر 
به موضوع می  پردازد،  تحلیل محتوای کیفی 
ابتدا به بررسي معني و مفهوم توسعه سیاسي، 
ارتباطات سیاسي، رسانه، مفهوم فضاي مجازي، 
شبکه هاي اجتماعي و سپس به مطالعه تأثیر 
فضاي مجازي )با تأکید بر شبکه هاي اجتماعي( 
بر توسعه سیاسي در حوزه های مختلف پرداخته 

خواهد شد.
توسعه سیاسي

جامعه شناختی  مفاهیم  از  سیاسی1  توسعه 
است که در اصطالح به معنای افزايش ظرفیت 
فصل  در حل  و  سیاسی  نظام  يک  کارايی  و 
ترکیب  جمعی،  و  فردی  منافع  تضادهای 
مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در يک 
جامعه است. توسعه سیاسي در معنا و مفهوم 
امروزي بعد از جنگ جهاني دوم به وجود آمد. 

)Shils,1965 :35(
توسعه سیاسي، فرا گردی است که زمینه نهادي 
را  آن ها  سیاسي  مشارکت  و  تشکل ها  کردن 
فراهم مي کند و حاصل آن، افزايش توانمندي 
افراد، احزاب و گروه ها، براي مشارکت قانون مند 
و  )پور عزت  در فضاي سیاسي جامعه است. 

1.  Political Development

عباسی، 1391: 198 - 173( از نظر کلمن2، 
توسعه سیاسي عبارت است از: مراوده مستمر 
بین فعالیت هاي ساختاري، ظرفیت هاي همگرا، 
الزامات برابري، پاسخگويي و سیستم سازگار 

)1973 ,Tullis( .شونده سیاسي
سیاسي  توسعه  که  دارد  اعتقاد  هانتینگتون3 
پايدار، در قالب تفکیک ساختارهاي سیاسي، 
و  عقاليي  حکومت  داوطلبانه،  مشارکت 
فعالیت هاي سیاسي و اجتماعي مستمر تعريف 

)Harvey,115:1989( .مي شود
پاي4 فهرست کاملي  لوسین  در سال 1965 
از معاني مختلف توسعه سیاسي را گرد آورد. 
جمله  از  متعدد  معاني  شامل  وي  فهرست 
به  منظم  تحول  و  ثبات  سیاسي،  نوسازي 
بسیج و قدرت، ساختن دموکراسي، مشارکت و 
بسیج توده اي، عملیات يک دولت ملي، شرايط 
سیاسي الزم براي توسعه اقتصادي، بعدي از 
توسعه  و  اجتماعي  فرايند چند جانبه تحول 
توسعه  پای  نظر  از  مي شد.  قانوني  و  اداري 
سیاسي عبارت است از: حرکت به  سوی برابري 
فزاينده میان افراد در سیستم سیاسي، ظرفیت 
فزاينده سیستم سیاسي در ارتباط با محیط 
ساختارها  و  نهادها  در  فزاينده  تنوع  و  خود 
در درون سیستم سیاسي که در قلب فرايند 
 )Huntington,1988:37( .توسعه سیاسي است
راه  در  گام  نخستین  که  می  کرد  تأکید  پای 
توسعه سیاسی، تکامل يافتن نظام دولت ملی 
اساسی  مفهومی  را  سیاسی  توسعه  او  است. 
جامعه ها  همه  در  به  تدريج،  که  می  دانست 
عنوان  با  آن  از  می  توان  و  می  يابد  گسترش 
»فرهنگ جهانی« يادکرد. )عالم، 1382: 124(

را  سیاسی  توسعه  است  معتقد  هانتینگتون 
و  سیاسی  مستقل  معیارهای  مبنای  بر  بايد 
جهان شمولی تعريف کرد که به جوامع باستان 
و جوامع امروز قابل  تعمیم باشد، به وجهی که از 
نظر تحلیلی، از پديده های اقتصادی و اجتماعی، 

2.  Coleman

3.  Huntington

4.  Lucian W. Pye
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جدا باشد و بتواند ساز و کار های انحطاط را 
 )Huntingtons,430:1965( کند.  تعیین  هم 
به  بخواهد  جامعه  يک  اگر  دارد  اعتقاد  او 
توسعه  به  و  شود  تبديل  سیاسی  اجتماع 
سیاسی دست يابد، بايد قدرت هر گروهی از 
اين  بر  شود.  اعمال  سیاسی  نهادهای  طريق 
را  سیاسی  نظام های  از  دسته  آن  او  اساس، 
توسعه يافته تلقی می  کند که نهادهای پايدار، 
جاافتاده، پیچیده، مستقل و منسجمی داشته 
باشند؛ در يک جامعه ناهمگون و پیچیده، هیچ 
جامعه  بر  نمی تواند  واحدی  اجتماعی  نیروی 
فرمان براند و يک اجتماع سیاسی برپا سازد، 
مگر آن  که نهادهايی سیاسی را بیافريند؛ که 
مستقل از نیروهای اجتماعی به وجود آورنده 
آن ها، بتوانند ادامه حیات دهند. )هانتینگتون، 
1375: 19 - 22( برخالف معیارهای توسعه 
توسعه  در  هستند،  کمیت پذير  که  اقتصادی 
سیاسی قادر به انجام چنین کاری نیستیم؛ زيرا 
توسعه  عناصر کیفی  علت کمیت ناپذيری  به 
سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی 
را به  طور دقیق اندازه گیری نمود. مسئله مهم 
وجود متغیرهای نسبتا زياد و ارتباط پیچیده ای 
است که میان اين متغیرها وجود دارد به طوری 
که از تعامل اين متغیرها به  سادگی نمی توان 
روابط علی و معلولی را از هم بازشناخت. )قوام، 
1371: 10- 9( در مورد بسیاری از پارامترهای 
و  مشروعیت  چون  سیاسی  توسعه  اصلی 
مشارکت سیاسی، میان محققان علوم سیاسی 
که  آن  به  محض  اما  دارد،  وجود  اتفاق  نظر 
فرهنگ ها  و  جوامع  با  ارتباط  در  عناصر  اين 
و  سیاسی  اقتصادی،  متفاوت  ساختارهای  و 
اجتماعی مورد بررسی قرار  گیرند، به  سادگی 
نمی توان با توجه به پارامترهای مزبور جامعه ای 
را از نظر سیاسی توسعه  يافته و يا نظام ديگر را 

عقب مانده تلقی کرد. )همان(
ارتباطات سیاسي

ارتباطات سیاسی1 انتقال اطالعات سیاسی از 

1.  Political Communication

و  به ديگر بخش ها  نظام سیاسی  يک بخش 
همچنین بین نظام سیاسی و نظام اجتماعی 
است. بدون ارتباطات نه سیاست و نه جامعه 
نمی تواند رشد يابد. پیام های سیاسی ويژه ای 
قابل تشخیص  به  روشنی  که  دارنــد؛  وجود 
هستند؛ نظیر سخنرانی های سیاسی، مواضع 
مذاکرات  و  حکومتی  تصمیمات  انتخابی، 
در  ارتباط  همانند  سیاسی  ارتباط  سیاسی. 
ساير زمینه ها هم به شکل افقی و هم عمودی 
مورد استفاده قرار می  گیرد. ارتباط سیاسي يک 
نوع رابطه اقناعي است که در اين نوع ارتباط 
هدف مشخصي در نظر است و پیام به  صورت 
ويژه ارسال می  شود. هدف از ارتباطات سیاسي 
ايجاد نظم در جامعه و فراهم آوردن اطالعات 
سیاسي  زندگي  قوانین  به  ملت  توجه  براي 
اشاره می  کند؛ اين ارتباطات همچنین اطالعات 
دريافتي از ملت يا بازخوردي که به درخواست ها 
و حمايت ها مربوط می  شود را نیز دربرمي گیرد. 
ارتباطات کلیه جوانب فعالیت  بنابراين بدون 
حکومت ها  امروزه  ايستاد.  بازخواهد  سیاسي 
حساسیت های  ايجاد  در  ارتباطي  وسايل  از 
و  عمومي  نگرانی های  و  شادی ها  مشترک، 
ارتباطات  می  برند.  سود  ملي  همبستگی های 
اجتماعي  و  سیاسي  رفتارهاي  همه  براي 
مهم است. بدون ارتباطات، سیاست و جامعه 
نمی تواند وجود داشته باشد. ارتباطات سیاسي، 
عنصر پوياي نظام سیاسي است. کارل دويچ2 
در مطالعه کالسیک خود، حکومت و ارتباطات 

را در کانون درک سیاسي قرار مي دهد.
اهمیت رسانه در دنیاي امروزي

انتقال پیام  يا مجاری  رسانه3 هر نوع واسطه 
است که از طريق فرستنده اعمال می  شود. يک 
رسانه عبارت است از: هر ابزاری برای برقراری 
است.  پیام  واسط  يا  حامل  رسانه  ارتباطات. 
بدين ترتیب واسط هم رسانه معنی می  دهد 
و هم واسط. )اينگلیس، 1377: 37( رسانه ها 

2.  Duich

3. medium

ی
اع

تم
ج

ی ا
ها

كه 
شب

ر 
د ب

کی
 تأ

  با
ی؛

س
یا

 س
عه

س
تو

ر 
ی ب

از
ج

ی م
ضا

ر ف
ثی

تأ



شماره 21
مرداد 95

28

نقش تسريع کننده نهادی1 را دارند. طبق نظر 
رسانه ها  بر  مبتنی  که  برنامه هايی  هورنیک، 
)ويندال،  دارند.  ستاره وار  خصلتی  هستند. 
1376: 71( دنیای امروز به ارتباط مستمر يا 
کنش متقابل مردمی که بسیار جدا از يکديگر 
به  اندازه  اين  تا  ما  اگر  است.  وابسته  هستند 
ارتباط از راه دور وابسته نبوديم تعلیم و تربیت 
به  صورت توده گیر نه ضروری بود و نه ممکن. 
عامل  رسانه ها،  امروزه  )گیدنز، 1373: 472( 
ايده ها  ارتباطات،  که  هستند  سازمان هايی  و 
را می  رسانند.  ما  دنیای  تصاوير  و  اطالعات  و 
افکار  امروزی، جايگاه رسانه، تنوير  در دنیای 
عمومی و ايجاد فضاهای مناسب برای گفتگو 
چندين  و  نظرات  سازنده  و  سالم  برخورد  و 
نقش اساسی ديگر است. رسانه ها نقش بالقوه 
معناداری در شکل گیری ادراک و افکار بازی 

می  کنند. 
در  رسانه ها  که  است  معتقد  بودريار2  ژان 
را  معاصر  فرهنگ  پیشرفته،  صنعتی  جوامع 
نوين اطالعاتی دچار اشباع  در سرگرمی های 
میان  تفاوت  عصر  اين  در  کرده اند.  واقعیت 
واقعیت و انگاره، نشانه ها و شبیه سازی واقعیت 
از میان  رفته است. نتیجه، ظهور فراواقعیت3 
است. چیزی که در عین  حال که واقعی نیست، 
 :1378 )کیويستو،  است.  واقعی  از  واقعی تر 
194( پرايس و رابرتز عقیده دارند که رسانه های 
همگانی با قرار گرفتن میان لشگران سیاسی و 
مردم دو کار اساسی را در فرايند افکار عمومی 
انجام می  دهند. نخست آن که نقش گزارشی 
خود را بازی می  کنند. معنای اين عبارت همان 
سیاسی  کنش های  و  رخدادها  ذهنی  تصوير 
تفاسیر  و  اخبار  به  صورت  رسانه ها  که  است 
ارسال می  دارند. دوم اين که رسانه ها با منعکس 
پرسش ها،  برخی  به  مردم  پاسخ های  کردن 
نقش نظرسنجی را به خود اختصاص می  دهند. 
رسانه ها نقش بالقوه معناداری در شکل گیری 

1.  institutional catalyst

2.  Jean Baudrillard

3.  hyper reality

ادراک ها و افکار بازی می  کنند. )الزار، 1380:         
8 - 143( دانیل لرنر، رسانه ها را تکثیرکنندگان 
»شخصیت متحرک« و قالب ذهنی متناسب با 
آن می  داند و معتقد است که رسانه ها محتوای 
و  اقتصادی  مصرف  افزايش  برای  را  مناسب 
می  دهند.  انتقال  مردم  به  سیاسی  مشارکت 
)آغاز و جعفرنژاد: 1385( می  توان کارکردهای 

رسانه جمعی را چنین بیان نمود:
الف( کارکرد نظارتی: کارکرد نظارتی رسانه های 
بخشی  آگاهی  و  اطالع  رسانی  مبین  جمعی 

است.
ب( کارکرد آموزشی يا انتقال فرهنگ: رسانه ها، 
گسترده تری  بسیار  توانايی های  و  ظرفیت ها 
دارند  حوزه ها  و  سطوح  تمام  آموزش  برای 
مواد  و  اشکال  تمام  آن ها  آموزشی  کارکرد  و 

رسانه ای را در برمی گیرد.
وسايل  امروزه  توسعه:  و  نوگرايی  کارکرد  ج( 
ارتباط  جمعی با انتقال اطالعات و دانش های 
راه  در  عقايد عمومی  و  افکار  تبادل  و  جديد 
پیشرفت و توسعه فرهنگ و تمدن بشری نقش 
اساسی بر عهده  دارند. )اسماعیلی و ديگران، 
1393: 2( کارکردهايی همچون آگاهی بخشی 
به مخاطبان، برای انتقال ارزش های فرهنگی، 
تفسیر  برای  نیز  و  تفريح  و  سرگرمی  برای 
موضوعات اجتماعی اساسی خود که در واقع 
را در جوامع جديد شکل  نقش های رسانه ها 

می  دهند. )سورين و تانکارد، 1383: 206(
مفاهیم و پیامدهای فضای مجازی 

صورت  به   تحوالت  و  تغییر  جديد،  عصر  در 
تصاعد هندسی در حال رخداد است. به  گونه ای 
که سرعت، دانش و مديريت خالق و پويا حرف 
اول را می  زند. از اين  رو؛ شناخت فناوری های 
نوين و به  تبع نحوه استفاده صحیح، سريع و 
بهینه از آن الزامی است. دکتر گل محمدی )به 
نقل از حقیقی، 1388( در کتاب خود به نام 
»جهانی شدن، فرهنگ، هويت«؛ برای تعريف 
فضا  اين گونه بیان می  دارد: در حقیقت فضا دال 
بر همه  جا، و مکان داللت بر جايی معین است 
و از همین رو است که تصور همه  جايی بسیار 
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دارای  مکان  است.  خاص  جايی  از  دشوارتر 
محتوا ولی فضا نوعی خال است. مکان دارای دو 
بعد ولی فضا مفهومی  سه  بعدی است، مفهومی 
 بدون مرز و تا حدودی نامتناهی است. طبق 
نظر آلوين تافلر1 در کتاب موج سوم، جوامع 
بشری تاکنون دو دوره )انقالب( کشاورزی و 
صنعتی را پشت سر گذاشته اند و هم  اکنون 
در اواخر عصر فراصنعتی يا عصر اطالعات که 
بر پايه الکترونیک و رايانه ها است قرار دارند. 
)تافلر، 1385( اين عصر، عصری است که در 
به  دانش  پايه  بر  امنیت  و  ثروت  قدرت،  آن 
وجود آمده است و سرعت وجه مشخص آن، و 
اطالعات به  عنوان ارزشمندترين کاال محسوب 
می  شود. اين جهان نوپا که به  سرعت در حال 
تمامی  شئون  و  است  بوده  و گسترش  بسط 
زندگی بر روی کره زمین را تحت تأثیر قرار 
داده است، بر پايه فناوری اطالعات و رسانه های 
غیر  فضايی  در  و  بوده  استوار  نوين  ارتباطی 
فیزيکی به رشد و بالندگی خود ادامه داده و در 
حال تسخیر جهان واقعی است. اين فضا، فضای 

سايبر2 يا فضای مجازی نام دارد.
واژه فضای سايبر يا مجازی اولین بار در سال 
توسط  تخیلی3  علمی-  رمان  يک  در   1984
و  )يزد خواستی  مطرح شد.  گیبسون  ويلیام 
ديگران، 1392( وی فضای سايبر را بازنمايی 
رايانه ای  نظام های  از  ــا،  داده ه از  گرافیکی 
می  داند. مفهومی که مورد نظر گیبسون بود 
شايد به  نوعی به هوش مصنوعی و روباتیک 
فضای  نام  به  اکنون  آنچه  تا  است  نزديک تر 
سايبر شناخته می  شود. اين مفهوم، نه  چندان 
گفتمانی  دستمايه  به  تدريج  اولیه  روشن 
نپايید  فلسفی در حوزه سايبر شد و چندی 
که به  مثابه جهانی مستقل مورد بررسی قرار 
گرفت. )خانیکی و بابائی، 1390( اين اصطالح 
برای توصیف فضای خیالی به کار برده می  شد 
جايی که در آن واژه ها، روابط، داده ها، ثروت و 

1.		Alvin	Toffler

2.  Cyber space

3.  Neuromancer

قدرت از طريق ارتباطات و به  واسطه کامپیوتر 
وجود  دلیل  به  که  افرادی  می  شدند.  پديدار 
زمان و مکان، از يکديگر جدا هستند ولی به 
 وسیله شبکه هايی از ابزار فیزيکی دسترسی، به 
يکديگر متصل  هستند. در واقع فضای مجازی 
درونی  ارتباطات  از  مجموعه ای  به  معنا  در 
انسان ها از طريق کامپیوتر و مسائل مخابراتی 
بدون در نظر گرفتن جغرافیايی فیزيکی گفته 
 )1392 ديگران،  و  خواستی  )يزد  می  شود. 
واژه سايبر، پیشوندی است برای توصیف يک 
شخص، يک شی، يک  ايده و يا يک فضا که 
مربوط به دنیای رايانه ها و اطالعات است. در 
طی سال های گذشته واژه های ترکیبی بسیاری 
از  اين واژه به وجود آمده است. همانند: فضای 
سايبر، شهروند سايبر4، پول سايبر5، فرهنگ 
سايبر6، راهنمای فضای سايبر7، تجارت سايبر8 
و... )صديق بنای، 1385( علیرغم اين که درباره 
ريشه و منشأ واژه فضای مجازی کمتر شک 
و شبهه ای وجود دارد، درباره مفهوم و معنای 
اين واژه، در میان علما تفرقه بسیار است. کیزا 
فضای مجازی را محیطی برخاسته از اطالعات 
نامريی )اطالعاتی که می  تواند اشکال متفاوتی 
 )kizza,1998( .تعريف می  کند )به خود بگیرد
فضای مجازی چنان فضای تلقی می  شود که 
هرکس می  تواند به آن راه يابد، در عالم واقع 
اين فضا برای همه قابل  دسترس نیست، زيرا 
به  آن  به  راه يابی  برای  الزم  امکانات  و  ابزار 
 صورتی نابرابر توزيع  شده است. )يزد خواستی 

و ديگران، 1392(
فضای سايبر در معنا به مجموعه ای از ارتباطات 
مسائل  و  رايانه  طريق  از  انسان ها  درونــی 
جغرافیای  گرفتن  نظر  در  بدون  مخابراتی 
 )1386 )هاتف،  می  شود.  گفته  فیزيکی 
فی الواقع فضای مجازی هم سخت افزار و هم 

4.  Cyber citizen

5.  Cyber cash

6.  Cyber culture

7.  Cyber Coach

8. Cyber business
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نرم افزار است؛ مجموعه ای از تصويرها و ايده ها 
نیز است که جدايی ناپذير هستند. )کوثری و 
حسنی، 1389( مايکل بنديکت فضای مجازی 
را اين  گونه تعريف می  کند: فضای مجازی يک 
با  که  است  موازی  دنیای  يک  دنیای جديد، 
خطوط ارتباطی و کامپیوترهای جهان خلق و 
نگهداری می  شود. قلمرويی که مملو از داده ها 
و کذب ها، مواد ذهنی و خاطرات طبیعت، با 
يک  میلیون صدا و دو میلیون چشم در يک 
هماهنگی ساکت و نامريی نسبت به تحقیق، 
انجام معامله، سهیم شدن در روياها و مشاهده  
فضای   )bell & kennedy,2000( است.  ساده 
بزرگ  شاهراه  يک  تنها  نمی توان  را  سايبر 
همان گونه  واقع  در  دانست.  ساده  اطالعاتی1 
که علم روانشناسی خواب شبانه را برای حفظ 
شخصیت  رشد  و  عاطفی  توسعه  سالمتی، 
يک فرد ضروری می  داند، اين فضای مجازی 
هم بیش از هر چیز ديگری در خدمت روان 
در   )1385 بنای،  صديق  )هلن  است.  انسان 
هر حال فضای مجازی در هر تعبیری و با هر 
تعريفی، قلمروی وسیع، بديع و بکر است که 
برای ساکنان خود امکانات، آزادی ها، فرصت ها، 
دلهره ها، آسیب ها و محدوديت های نوينی را به 

همراه دارد. )نور محمدی، 1384(
شبکه های اجتماعی

از  مجموعه ای  اجتماعی2،  شبکه های 
سرويس های مبتنی بر وب است و اين امکان 
را برای اشخاص فراهم می  آورد که توصیفات 
کنند،  ايجاد  خود  برای  يا خصوصی  عمومی 
يا با ديگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند، 
منابع خود را با آن ها به اشتراک بگذارند و از 
میان توصیفات عمومی ديگر افراد، برای يافتن 
اتصاالت جديد استفاده کنند. )بويد و الیسون، 
امروزه  اجتماعی  شبکه های   )212  :2007
مختلف  جنبه های  بر  قابل  انکاری  غیر  تأثیر 
زندگی فردی و اجتماعی دارند که از مهم ترين 
فیس  بوک،  می  توان  اجتماعی  شبکه های 

1.  Great information highway

2.  Social Networks

... را نام برد.  يوتیوب، تويیتر، مای سپیس و 
)انوشه، 1392: 188( شبکه های اجتماعی اين 
توان را به کاربران داده است که همه امکاناتی 
که در اينترنت می  تواند بدان دسترس داشته 
باشند را يک جا در يک سايت داشته باشند. با 
رشد روزافزون شبکه های اجتماعی مجازی از 
لحاظ تکنولوژيک و ساختاری؛ افراد با ورود به 
اين گونه شبکه های مجازی وارد دنیای جديدی 
از  پذيرفته  تأثیر  و  نشأت گرفته  که  می  شوند 
فضای واقعی است. )عقیلی و ضیايی پور، 1388( 
شبکه های اجتماعی سايبری، به  عنوان جوامع 
همفکر  گروه های  بین  تعامل  حاصل  آنالين، 
و دوستان هستند. در اين شبکه ها، افزون بر 
تعامل درون شبکه ای، تعامل برون شبکه ای نیز 
در آن ها رايج است. )خانیکی و بابايی، 1390( 
در تعريف شبکه های اجتماعی می توان گفت 
که  اجتماعی، سايت هايی هستند  شبکه های 
جستجوگر  موتور  مانند  ساده  سايت  يک  از 
ايمیل  و  مانند چت  امکاناتی  شدن  اضافه  با 
را  اشتراک گذاری  خاصیت  ديگر  امکانات  و 
شبکه های  می  دهند.  ارائه  خود  کاربران  به 
اجتماعی، محل گردهمايی صدها میلیون کاربر 
زبان،  مرز،  به  توجه  بدون  که  است  اينترنت 
جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات 
می  پردازند. در واقع شبکه های اجتماعی برای 
افزايش و تقويت تعامالت اجتماعی در فضای 
همکاران،  و  )پمپک  طراحی شده اند.  مجازی 
2009: 228( در واقع شبکه اجتماعی متشکل 
به  وابستگی  طريق  از  که  است  گروه هايی  از 
يکديگر مرتبط شده اند. اين وابستگی می  تواند 
اهداف، آرمان ها، مسائل مادی و حتی مسائل 
دينی باشد. نوع ارتباط نیز به میزان زيادی به 
اين وابستگی ها و همچنین افراد وابسته متکی 
 )44  :1392 شاهوردی،  و  )حیدری  است. 
مخاطب  اجتماعی،  رسانه های  مشترک  وجه 
محور بودن آن ها و تولید محتوا توسط افراد 
در  که  اين  صورت  به  است،  استفاده  کننده 
رسانه های اجتماعی، فرد محتوايی را که خود 
به  افراد  ديگر  با  است  انتخاب کرده  يا  تولید 
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اشتراک می  گذارد. شبکه های اجتماعی مجازی 
در  افراد  مشارکت  برای  را  مساعدی  محیط 
جامعه مجازی، برقراری روابط نمادين و کشف 
دينی،  هويت های  بازتعريف  و  خود  مجدد 
اجتماعی، سیاسی و ... فارغ از محدوديت  ها و 
عوامل سرکوب کننده از طريق تعامالت مجازی 

و نمادين فراهم می  کنند.
شبکه های  کارکردهای  و  ویژگی ها 

اجتماعی
رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی خود را 
به  عنوان آلترنايتو قدرتمند برای ساير رسانه ها 
جامعه  و  رسانه  مخاطب،  سه گانه  رابطه  در 
مطرح کرده اند؛ قدرتی که روز به  روز در تزايد 
شبکه های  و  نوين  رسانه های  پرتو  در  است. 
اجتماعی ارتباطات افقی شکل می  گیرد و به 
گفته کاستلز1 میان بخش های گوناگون جامعه 
قدرت  می  شود.  ايجاد  پیوند  افقی  شکل  به 
و  می  گیرد  پیشی  قدرت  جريان  بر  جريان ها 
از شبکه های  استفاده  با  شهروندان می  توانند 
اجتماعی انحصارهای رسانه ای را از بین ببرند. 
)غفاری و ديگران، 1392: 75( يکی از امتیازات 
ويژه اين پديده نوظهور، استقبال وسیع کاربران 

اينترنتي از شبکه  هاي اجتماعي است.
از جامعه مجازی  شبکه های اجتماعی جزئی 
هستند که در آن مجموعه ای از انسان با عقايد 
و افکار متفاوت و مشترک با يکديگر گفتگو 
نموده و نظرات خويش را به اشتراک می  نهند. 
سازمان يافته  گروهای  از  بسیاری  واقع  در 
اجتماعی شامل سازمان های غیر دولتی و غیر 
انتفاعی با حضور در فضای مجازی به تبلیغ 
شبکه های  می  باشند.  مشغول  خود  اهداف 
اجتماعی نیز اين اجازه را به کاربران می  دهند 
که پس از عضويت با گروه ها و افراد ديگر بحث 
آزاد نمايند و به تبادل افکار و اطالعات بپردازد. 

)Williams & Gulati,2007: 5(
شبکه  هاي اجتماعي از سويي به  عنوان نسل 
پیشرفته رسانه  هاي اجتماعي امکانات تعاملي 

1.  Manuel Castells

فراهم  اينترنتي  کاربران  براي  توجهي  قابل 
مي آورند. اين امر افزايش مشارکت شهروندان 
در برخي فرايند ها سیاسي و اجتماعي را در 
برداشته است. شبکه  هاي اجتماعي همچنین بر 
شکل هاي سرمايه اجتماعي و اقتصادي و نحوه 
تبديل آن  ها به يکديگر مؤثر بوده اند و عرصه 
از  اقتصاد را نیز بي نصیب نگذاشته اند. برخی 
اجتماعی  شبکه های  کارکردهای  و  ويژگی ها 

مجازی در دنیای امروز عبارت است از:
تغییر شکل ارتباطات: به گفته متخصصان . 1

ارتباطات، شبکه های اجتماعی بیش  از پیش 
رابطه های چهره به چهره را کاهش می  دهند 
و  مجازی  روابط  گسترش  به  مقابل  در  و 
قاجار،  )قوانلو  می  کنند.  کمک  ديجیتالی 

)1390
جديد . 2 رسانه های  سانسور:  و  کنترل  عدم 

موجب گسترش سريع اطالعات و اخبار در 
سراسر دنیا شده اند و ديگر هیچ حکومتی 
توان مهار و منحصر کردن اطالعات را ندارد. 

)دور انديش، 1390(
فناوری . 3 پیوند:  ايجاد  و  اطالعات  تبادل 

رفتارهای  که  شده  موجب  نوين  اطالعات 
مذهبی  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی، 
ابعاد فوق منطقه ای يافته و اقشار مختلف 
ارتباط  يکديگر  با  طريق  آن  از  جهان  در 
برقرار کرده و از همفکری و حمايت يکديگر 
 )99  :1388 )حاتمی،  شوند.  بهره مند 
فناوری و ارتباطات با اطالع  رسانی و پیوند 
دادن گروه های همفکر با يکديگر، تحوالت 
سیاسی را سرعت بخشیده و نقش اطالع 
انجام  را  مردم  پیوند  و  هماهنگی   رسانی، 

می  دهند. )سردار نیا، 1388: 159(
اين . 4 طبیعت  مرز:  نداشتن  و  بودن  فراملی 

رسانه فراملی بودن و نداشتن مرز است که 
در حال حاضر دسترسی به آن ها را آسان 

کرده است. )حاتمی، 1388: 94(
آگاهی بخشی: فضای مجازی و شبکه های . 5

افراد  آگاهی سیاسی  از يک  سو  اجتماعی 
در  را  آن ها  ديگر  از سوی  و  باال می  برد  را 
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)دور  می  کند.  درگیر  سیاسی  مناسبات 
انديش، 1390(

و . 6 اينترنت  امروزه  اعتراضات:  سازمان دهی 
شبکه های اجتماعی با اطالع  رسانی سريع 
انتقال  بشری،  جامعه  حاد  مسائل  درباره 
نمادهای اعتراضی و تحريک احساسات، به 
کنش های اعتراضی گسترده دامن می  زنند 
به  از طريق شبکه سازی و سازمان دهی،  و 
جذب هواداران بیشتر و انسجام درونی و از 
ائتالف میان  و  اتحاد  ايجاد  به  سوی ديگر 

بازيگران اجتماعی می  پردازند.
روش شناسی تحقیق

روش شناسی، کاربرد مجموعه ها يا ترکیبی از 
روش ها برای نیل به اهداف باالتر و پیچیده تر 
اين  در   )1386 اهرنجانی،  )میرزايی  است. 
از  شده  انجام  ادبیات  تحلیل  برای  پژوهش 
مطالعه اسناد کتابخانه ای از روش تحلیل محتوا 
هر  شامل  محتوا  تحلیل  است.  استفاده شده 
گونه فن سیستماتیک و عینی برای استخراج 
 Kidder & ,1986( .ويژگی های پیام است
به کار می رود که محقق  و هنگامی   )Judd
تعیین  برای  را  مکتوب  سند  يک  می  خواهد 
يا  آيتم ها  وي ژه،  رخدادهای  يا  مقوالت  وقوع 
 Bordens & ,2002( .رفتارها تحلیل کند

 ) Abbott
روش  به  مربوط  فنون  از  محتوا  تحلیل 
اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی است. اين 
می  پردازد  محتوا  آنالیز  و  تحلیل  به  تکنیک 
داده هايی  تحلیل  از  استفاده  با  می  کوشد  و 
شاخه هاي  کند.  استخراج  متن  مورد  در  را 
ارتباطات،  همچون  اجتماعي  علوم  گوناگون 
روان شناسي  و  سیاسي  علوم  جامعه شناسي، 
گرفته اند.  کار  به  پژوهش هاي خود  در  را  آن 
در  روش  ايــن   )poole,  1981:477(
براي  سپس  و  تبلیغات  تحلیل  براي  ابتدا 
به کاربرده می  شد  اهداف اطالعاتي و نظامي 
پژوهشگران به تحلیل محتوا به  منزله روشي 
انعطاف پذير براي تحلیل اطالعات توجهي ويژه 
دارند. )cavanagh, 10 - 5 :1997( تحلیل 

محتوا وسیله ای برای تحلیل تعامالت اجتماعی 
و مستقیما به ارتباطات نظر داشته و جنبه های 
از  است.  اجتماعی  تعامالت  مرکزی  و  اصلی 
مزايای آن اين است که بدون ارتباط با زمان و 
مکان در مورد متون و منابعی که در زمان های 
گذشته يا در فرهنگ های ديگر تولید شده اند به 
کار گرفته می  شود. )ضیغمی و ديگران، 1387: 

)44 - 45
تکنیکی،  را  محتوا  تحلیل  کريپندورف1 
پژوهشی معرفی می  کند که به  منظور استنباط 
تکرارپذير و معتبر از داده ها در مورد متن آن ها 
به کار می  رود؛ او هدف اين تحلیل را همانند 
ساير فن های پژوهشی فراهم آوردن شناخت، 
عمل  راهنمای  و  واقعیت  تصوير  نو،  بینشی 
می  داند. برلسون اين تکنیک را »پژوهشی برای 
توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای 
)کريپندورف،  می  کند.  معرفی  پیام«  آشکار 
از  نقل  به  نیز  بــاردن2  لورنس    )25  ،1378
است  فنی  محتوا  تحلیل  می  نويسد:  النذری 
که توصیف های ذهنی و تخمینی را تلطیف 
نسبی  قدرت  و  ماهیت  و  می  کند  تصفیه  و 
می  شود،  داده  شخص  به  که  را  محرک هايی 
)بــاردن،  می  سازد.  آشکار  عینی  به  صورت 
را  محتوا  تحلیل  رايف3  دانیل    )35  ،1374
در  ارتباطات  محتوای  و  قاعده  دادن  قرار 
قواعد  اساس  بر  خاص  )مقوله های(   طبقات 
استفاده  با  مقوله ها  آن  بین  روابط  تحلیل  و 
)رايف،  می  کند.  تعريف  آماری  آزمون های  از 
1381: 4( کاپالن4 در اين زمینه اظهار داشته 
آماری  معناشناسی  محتوا،  تحلیل  روش  که 
 ،1373 )هولستی،  است.  سیاسی  مباحث 
تحلیل  را  محتوا  تحلیل  نیز  نئوندورف5   )13
سیستماتیک، عینی و کمی ويژگی های پیام 
که شامل بررسی دقیق تعامالت انسانی، تحلیل 

1.  Klaus Krippendorff

2.  Lawrence Burden

3.  Daniel Riffe

4.  Kaplan

5.  neuendorf
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ويژگی تصاوير در آگهی های تجاری تلويزيون، 
کاربرد  کامپیوتری  بررسی  رمان ها،  و  فیلم ها 
سخنرانی های  و  منتشره  اخبار  در  کلمات 
می  شود،  ديگر  چیزهای  بسیاری  و  سیاسی 
که  چنان    )neuendorf,  2002( می  داند. 
مالحظه می  شود تعاريف همگی بر غیر بودن 
آن  بودن  سیستماتیک  نیز  و  تکنیک  اين 
تأکید دارند. در واقع تحلیل محتوا، تکنیکی 
برای استخراج داده ها از متن است که دارای 

ويژگی های خاص خود است.
تحلیل  روش  دو  به  معموال  محتوا  تحلیل 
و  مي شود  تقسیم  کیفي  و  کمي  محتواي 
با  و  موضوع  طرح  اساس  بر  بايد  پژوهشگر 
توجه به نوع استفاده از تحلیل محتوا و روال 
به  کارگیري آن در مطالعه از اين دو نوع روش 
سود ببرد تا بتواند از سردرگمي و ابهام کاربرد 
 )morse, 1995( .میان دو روش دوري گزيند
اجرای  برای  غالبا  تحلیل محتوا  روش کیفی 
بهتر مسائل در علوم اجتماعی- کاربردی مورد 
توجه قرار گرفته است. )هولستی، 1373، 22( 
در تحلیل کمی  از شمارش واحدهای محتوايی 
استفاده شده و تالش می  گردد تا ويژگی های 
تحلیل  شود.  اندازه گیری  متن  در  خاصی 
محتواي کمي را مي توان شیوه نظام مند، عیني 
و کمي براي اندازه گیري متغیرها و تجزيه  و 
تعريف کرد. )کرلینجر، 1380(  تحلیل آن ها 
تحلیل محتواي کیفي براي تحلیل داده هاي 
محتوای  تحلیل  موضوع  دارد.  کاربرد  متني 
کیفی می  تواند تمامی انواع ارتباط ثبت  شده 
گفتمان ها،  مصاحبه ها،  دست نوشته ها،  در 
قواعد مشاهدات،  نوارهای ويدئو، مستندات و... 
باشد. اين نوع را مي توان روش تحقیقي براي 
تفسیر ذهني محتوايي داده هاي متن از طريق 
و  رمز بندي  نظام مند،  طبقه بندي  فرايندهاي 
شده  شناخته   الگوهاي  طراحي  يا  تم  سازي 

 )Hsiu & Shanon, 2005:79(دانست
با تحلیل کیفي مي توان يک رويکرد تجربي، 
درون  در  متون  کنترل شده  و  روش شناسانه 
زمینه ارتباطي، بر طبق قواعد تحلیل از محتوا 

و روش مرحله  به  مرحله با رعايت عناصر مورد 
 )Mayring, 2005:43( .مطالعه در نظر گرفت
اجازه  پژوهشگران  به  کیفي  محتواي  تحلیل 
مي دهد که اصالت و حقیقت داده ها را به گونه 
ذهني ولي با روش  علمي تفسیر کنند. اعتبار 
رمز بندي  فرايند  يک  وجود  به  وسیله  نتايج، 
نظام مند تضمین مي شود، فراسويي از کلمات يا 
محتواي عیني متون مي رود و تم ها يا الگوهايي 
را که آشکار يا پنهان هستند به  صورت محتواي 
آشکار مي آزمايد. )Yanzhang, 2006:22( هدف 
بر  متون  تأثیر  سنجش  کیفی،  بررسی های 
روی گیرنده پیام است که با روش بررسی و 
شمارش بار ارزشی مفاهیم و عبارات صورت 
تفاسیر   )mactavish,  1997:180( می  پذيرد. 
مراحل  از  بخشی  کیفی  محتوای  تحلیل  در 
کمی،  تحلیل  در  حالی که  در  است،  تحقیق 
تفاسیر اغلب روند تحلیل را همراهی می  کنند. 
محتوای  تحلیل  در   )Jensen,  2002:103(
کمی، تفاسیر از مقوله های منتسب به داده های 
آماری اخذ می  شوند، در حالی  که در محتوای 
ضمنی  داللت های  به  تفاسیر  کیفی،  تحلیل 
متکی هستند. همچنین بر اساس نظر برلسون، 
برای  پژوهشی  فنی  کمی،  محتوای  تحلیل 
توصیف عینی، منظم و کمی محتوای آشکار 
تحلیل  در   )berlson,  18;1959( است.  پیام 
محتوای کیفی، محتوای پنهان پیام مورد توجه 
است و به اين دلیل نگاه عمیق تری به کلمات و 

عبارات داده های کیفی وجود دارد.
تحلیل یافته ها و جمع بندی

ارتباطات  از  جديدی  نوع  ارتباطات،  انقالب 
روابط  بر  حاکم  روح  از  خالی  که  را  مجازی 
است.  آورده  وجود  به  است  اجتماعی  واقعی 
موازات  به  جديدی  جهان  مجازي،  فضاي 
جهان واقعی به وجود آورده است. رسانه های 
الکترونیکی مخاطبان وسیع و متکثری دارند 
که مجموعه هايی از حیث محتوای نمادين را 
چنین  در  می  کنند.  عرضه  مخاطبان  اين  به 
می  گیرد  شکل  مجازی  فضای  شرايطی 
واسطـه های  طريق  از  همه  فرهنگ ها  و 
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الکتـرونیکی منتقـل می  شوند و مفاهیم زمان 
و مکـان معانی تازه ای پیدا می کنند. فواصل 
زمانی و مکانی عمال از میان برداشته می شوند 
و انتقال اطالعات، داده ها و سرمايه ها و امکان 
ارتباط هم زمان میان افراد در نقاط مختلف به 

وجود می  آيد.
امروزه رسانه اعم از سنتی و نوين، نقش مهمی 
عمومی  افکار  جهت دهی  و  شکل گیری  در 
و جهانی  منطقه ای  ملی،  مختلف  در سطوح 
بازی می  کنند. اينترنت و شبکه های اجتماعی 
با جای دادن طیف گسترده ای از بازيگران و 
فضای  در  اجتماعی،  سیاسی-  کنش گران 
مجاری، از يک  سو ابزاری برای تبلیغ و اشاعه 
نمادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند 
و از سوی ديگر منبعی مهم در ارائه آگاهی های 
ارتباط  عامل  جهان،  در  اجتماعی  سیاسی– 
فعاالن سیاسی با مردم و در نهايت برانگیزاننده 
اعتراض ها  بسیج  و  اعتراضی  رفتارهای  مهم 
در جهان به شمار می  روند. از اين  رو می  توان 
گفت که فضاي مجازي و شبکه های اجتماعی 
نمادين،  قــدرت  نشانه  و  تجلی  مهم ترين 
هويت سازی و تبلیغات در عصر جديد هستند و 
سیاست و تحوالت سیاسی تا حد قابل توجهی 
به اين رسانه های فراگیر وابسته است. )سردار 

نیا، 1388: 152(
و  مجازی  فضای  گذشته  سال های  طی 
بسیاری  ديجیتال،  دنیای  شگرف  تحول های 
از زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی را با تغییرهای عمده ای مواجه نموده 
است. با توجه به قدرت روز افزون تأثیرگذاری 
اجتماعی،  شبکه های  و  همگانی  رسانه های 
اکنون يکی از مؤلفه های مؤثر در گفتمان های 
و  رسانه ها  اجتماعی،  تحول های  و  سیاسی 
شبکه های اجتماعی می  باشند که با توجه به 
آن ها  نمی توان  آن ها،  تأثیرگذاری   نرم  قدرت 
)ابراهیمی فر و يعقوبی،  از نظر دور داشت.  را 
1393: 90( انتشار آزادانه اطالعات، شکل دهی 
سیاسی،  اصالحات  توسعه  عمومی،  افکار  به 
توسعه  و  ايجاد  انتخابات،  بر  تأثیرگذاری 

با  گفتگو  طريق  از  الکترونیکی  دموکراسی 
تصمیم گیران سیاسی و شهروندان و نیز تهديد 
حاکمیت ملی، مفاهیمی جدی هستند که در 
زمینه توسعه سیاسی مطرح است. )جعفری 
و روحانی، 1393: 129( شبکه های اجتماعی 
توانايی های  و  قابلیت ها  به  توجه  با  مجازی 
منحصر به  فرد خود؛ از جمله: اطالع  رسانی، 
میان  ارتباطات  گسترش  تقويت  آگاه سازی، 
حوزه های  در  بسیج کنندگی  قدرت  افــراد، 
غیره  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف 
ايفا  را  قابل  انکاری  غیر  و  مهم  بسیار  نقش 
می  کنند. اهم يافته های اين پژوهش را می توان 

اين چنین عنوان نمود:
در . 1 رسانی  اطالع  و  آگاهي ها  افزایش 

سطح جامعه
ازجمله  اساسی رسانه ها،  از کارکردهای  يکی 
شبکه های اجتماعی، اطالع رسانی از تحوالت 
اجتمـاعی  محیط  در  که  است  وقايعی  و 
ارتباط  پیشرفت  وسايل  می شوند.  واقــع 
جمعـی در قـرن حاضـر، جهان را به دهکده 
انسان ها  که  است  کــرده  تبديل  کوچکی 
امکان اطـالع يـابی از همه وقـايع و حـوادث 
جهـان را به طـور سـريع و جـامع دارند. در 
به  منحصر  حادثه ای،  هیچ  ارتباطات  عصر 
يک منطقه جغرافیايی خاص نیست و از اين 
و  فـرامـکانی  فـرازمـانی،  ويـژگـی:  سـه   رو 
وسايل  ازخصیصه های  فـوق العـاده؛  سـرعت 
ارتباط جمعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی 
فردی و اجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ 
کرده است و از خصوصی ترين رفتار انسان ها 
اجتمـاعی  نهـادهای  تغییـرات  بزرگ ترين  تا 
و ساختـارهای فرهنگـی و سیاسـی از طريق 
از  معاصر  جهان  در  می  گردد.  ارائه  رسانه ها 
منظور  به  نوين  ابزارهايی  عنوان  به   رسانه ها  
تحت تأثیر قـرار دادن افـکار عمومی  استفاده  
قـدرت  کردن  مـحدود  چند  هر  می شود . 
رسـانه ها  و  اجـتماعی  شـبکه های  اثرگذاری 
به جنبه های سیاسی، نگرشی تک ساحتی بـه 
اين مـقوله بوده  و   به  معنای غفلت از ساير ابعاد 
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قدرت اين پديده است.

نقش جدی و تأثیرگذار شبکه های اجتماعی 
جايگاه  گسترده،  و  سريع  اطالع  رسانی  در 
ويژه ای را برای اين دسته از پايگاه ها به وجود 
آورده است. )اکبري، 1389: 32( فناوری های 
اطالعاتی با ارتقای توانمندی ها و مهارت های 
افراد، فارغ  ارتباطی و ظرفیت های هماهنگی 
اين  فیزيکی  جهان  موانع  و  محدوديت ها  از 
اهداف،  بتوانند  تا  افراد می  دهند  به  را  امکان 
خواسته ها و آرزوهای خود را با ديگر مردمان به 
اشتراک بگذارند و با تشکیل اجتماعات مجازی 
چند  هر  مشترک،  جمعی  وجود  احساس  و 
مجازی، فشارها برای وقوع تغییرات را تشديد 
کنند. )نورمحمدی و محمدی، 1392: 159( 
شبکه های اجتماعی توانسته است نقش مؤثر 
و گسترده ای را در ايجاد اجتماعات، تحوالت و 
بحران ها به وجود آورد. سرعت زياد در تبادل 
اطالعات و اخبار و عدم وابستگی به آداب و 
اخبار،  و  اطالع  رسانی  پا گیر  و  قواعد دست  
بوده  اين چرخه  در  مهم  ويژگی های  ازجمله 

است.
ايجاد  در  اجتماعی  همان گونه که شبکه های 
مردمی  حرکت های  و  اجتماعات  و  بحران ها 
بحران ها  از  جلوگیری  در  دارد،  مؤثری  نقش 
تبديل  و  سريع  و  صحیح  اطالع  رسانی  و 
ناهنجاری ها به يک هنجار و ايجاد فضا مثبت و 
سالم نیز می  تواند مؤثر بیفتد. فضاي مجازي از 
يک سو آگاهی سیاسی افراد را افزايش می  دهد 
و از سوی ديگر آن ها را در مناسبات سیاسی 
درگیر می  کند و در نهايت فضای مجازی به 
ويژگی  می  شود.  بديل  گفتگو  برای  عرصه ای 
اصلی اين فضا، پويايی آن ها است که با توجه 
به ابزارهايی که در اختیار کاربران قرار می  دهند 
سبب می  شوند تا افراد بهتر بتوانند گرايشات 
شبکه های  در  دهند.  نشان  را  خود  سیاسی 
به  کاربران  که  شده  ايجاد  فضايی  اجتماعی 
واقعی  فضای  موانع  و  محدوديت ها  جبران 
زندگی می  پردازند. تأثیر رسانه های ارتباطی و 
به  ويژه شبکه های اجتماعی در اطالع  رسانی و 

گسترش سريع تحوالت انقالبی در کشورهای 
و  اينترنت  رسانه،  است.  انکارناپذير  منطقه 
اقشار  میان  را  آگاهی  اجتماعی،  شبکه های 
مختلف کشورهای درگیر منطقه به  ويژه قشر 
جوان باال برده است و توجه آن ها را به آنچه 
در اطرافشان می  گذشت جلب کرده و فرايند 
تحوالت منطقه را تسهیل و تسريع نموده است. 

)آقايی و ديگران، 1391: 8(
شکستن . 2 و  عمومي  افکار  بر  تأثیر 

انحصار دولت ها
با شناخت الگوی حاکم بر افکار عمومی يک 
جامعه  آن  مردم  رفتارهای  می  توان  جامعه 
از  افکار عمومی  را پیش بینی کرد. هر چند 
ديرباز مورد توجه حکومت ها و ملت ها بوده اما 
با به وجود آمدن رسانه ها و به خصوص توسعه 
شکل گیری،  در  عطفی  نقطه  آن ها  روزافزون 
ايجاد  افکار عمومی  بروز و ظهور و گسترش 
گرديد. رسانه ها نقش اساسی در بلوغ فکری 
آن  انحراف  در  که  طور  همان  دارند،  عموم 
نقش دارند، يعنی رسانه ها با انعکاس واقعیات و 
حوادث، جلوگیری از شايعات، باعث رشد افکار 
افکار  عنوان  تـحت  آنچه  می  گردند.  عمومی 
تـوصیف  شده  قديم  در جوامع سنتی  عموم 
می بینیم،  نوين  جـوامع  در  آنچه  بـا   اسـت ، 
می توان  جهت  اين  از  دارد؛  تفاوت  بسیار 
و  جديد  عصر  در  را  عمومی  افکار  پیدايش 
جوامع صنعتی دانست. وسعت و تعدد و تنوع 
مواجه   آن  با   امروز   افکار عمومی  که  مسائلی 
که  امـکاناتی  و  بیان  نحوه  و همچنین  است 
برای ارائه افکار عمومی در عصر جديد وجود 
دارد، با گذشته  قابل مقايسه نیست. )اسدی، 
جمعی  ارتباط  وسايل  گسترش   )15 :1371
موجب پیدايش جامعه تازه ای می  شود که در 
از اين که در کجا  افراد، صرف نظر  آن کلیه 
تعلق  جامعه ای  چه  به  يا  و  می  کنند  زندگی 
دارند، در تماس با منابع خبری از رويدادها و 
رخدادها آگاه می  شوند. تا جايی که حتی اگر در 
جامعه ای میزان مشارکت اجتماعی مردم هم 
محدود باشد، میزان آشنايی آن ها با حوادث 
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و رخدادها و در نتیجه مشارکت آن ها در اين 
زمینه با آنچه در گذشته بود، قابل قیاس نیست.

قدرت  جايی  به  جا  موجب  مجازي  فضاي 
يا  فرا  غیردولتی،  بازيگران  به  ملی  دولت  از 
مديريت  و  کنترل  انحصار  شکستن  فروملی، 
دولت ها بر حجم عظیم اطالعات، خدشه در 
اشاعه  و  پخش  قديمی،  مراتب های  سلسله 
قدرت میان گروه ها و افراد، غیر ملی شدن و 
غیر سرزمینی شدن اقتصاد و سیاست و ... و 
در نهايت فرا رسیدن پايان عمر دولت- ملت 
شبکه های   )48  :1380 )صدوقی،  هستند. 
اختیار کاربران  با تمهیداتی که در  اجتماعی 
قرار می  دهند از يک  سو امکان اين که آن ها 
دغدغه ها، افکار، عقايد، نظرات خود را روزانه 
بگذارند،  اشتراک  به  افراد  از  زيادی  تعداد  با 
کارکردهای  ديگر  سوی  از  و  می  کند  فراهم 
برای  امکاناتی  اجتماعی،  شبکه های  پنهان 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  فعالیت های 
می  کند.  ايجاد  مجازی  فضای  در  کاربران 
)موثقی گیالنی و عطارزاده، 1391: 159( باور 
عمومی اين است که رسانه ها مهم ترين عامل 
شکل دهی به افکار عمومی هستند. رسانه های 
افکار  شکل گیری  مراحل  تمامی  در  جمعی 
عمومی از آغاز تا داوری های مردم نسبت به 
اين پديده همگانی نقش فعال دارند. آن ها با 
گرد آوری و انتشار اطالعات و اخبار آگاهی های 
الزم را در حوزه های مختلف اجتماعی در میان 
بخشیدن  جذابیت  با  و  می  کنند  ايجاد  مردم 
به مطالب و موضوعات مورد نظر به برخی از 
مسائل، فوريت و ضرورت بیشتری می  بخشند. 
در ارتباط سیاسی سر و کار پیام دهندگان و 
کنش گران سیاسی عمدتا با رسانه های گروهی 
و ارتباطات جمعی است تا بدين وسیله بتوانند 

بر مخاطبان گسترده تأثیرگذاری نمايند. 
سیاسي . 3 مشارکت  تسریع  و  تسهیل 

و  اجتماع سازي  سیاسي،  )تعامل 
سرمایه اجتماعی(

در  مهم  مباحث  از  يکی  سیاسی  مشارکت 
جامعه شناسی سیاسی و از شاخه های توسعه 

شمار  به  توسعه يافته  کشورهای  در  سیاسی 
ارادی،  عمل  هر  سیاسی  مشارکت  می  رود. 
يا  سازمان يافته  ناموفق،  يا  موفق  داوطلبانه، 
غیر سازمان يافته، موقت يا مستمر، شامل به  
کارگیری مشروع و يا نامشروع که هدفش تأثیر 
کلی  و خط  مشی های  انتخاب سیاست ها  بر 
کشور و انتخاب رهبران سیاسی در هر حکومت 
ديگران،  و  )نظری  است.  ملی  يا  خواه محلی 
1392: 145( مشارکت را دخالت افراد جامعه 
به منظور افزايش سازگاری اجتماع و تقويت 
پايدار  توسعه  زمینه ساز  که  اجتماعی  امنیت 
)کاظمی پور،  دانسته اند.  نیز  می  شود،  اجتماع 
و  مشترک  کنش  موجب  ارتباط   )7  :1383
تغییر محیط و بهبود وضعیت افراد و گروه های 
آن می  شود. در عین  حال، کاربرد ارتباطات را 
برای تحقق ساير کاربردها نیز تسهیل می  کند 
و فراگردی آغاز می  شود که در صورت وجود 
شرايط مطلوب، مارپیچی را از هويت، اجتماع، 
آگاهی و کنش مضاعف پديد می  آورد و فرد يا 
گروه را ياری می  دهد تا به اهدافش دست يابد. 

)چلبی، 1375: 21(
امروزه فضای جديدی در سیاست منطقه ای 
هیچ کس  و  است  شکل گرفته  بین المللی  و 
ناديده  را  مجازی  ارتباطات  نقش  نمی تواند 
 )28 - ديگران، 1391: 29  و  )آقايي  بگیرد. 
راحت تر  را  تغییرات  اجتماعی،  شبکه های 
سازمان دهی کرده و به مرحله عمل در می آورند 
و می  توانند منشأ موج تازه ای از حرکت به  سوی 
)همان،  باشند.  جهان  سراسر  در  دموکراسی 
به  عنوان  مي توان  را  جديد  رسانه هاي   )29
عوامل تسهیل مردم ساالري يا ابزار سرکوب 
تصور کرد؛ شهروندان با دسترسي به اطالعات 
از طريق فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي 
مي توانند گزينش فعاالنه اي در حوزه سیاست 
دريافت  راه هــاي  گسترش  با  و  دهند  انجام 
انتخاب  و  گزينش  با  اطالعات  به  اطالعات، 
مي شوند.  تبديل  فعال  مخاطب  به  اطالعات، 
در پرتو رسانه های نوين و شبکه های اجتماعی، 
ارتباطات افقی شکل می  گیرد و به گفته کاستلز 
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میان بخش های گوناگون جامعه به شکل افقی 
پیوند ايجاد می  شود. قدرت جريان ها بر جريان 
قدرت پیشی می  گیرد و شهروندان می  توانند 
با استفاده از شبکه های اجتماعی انحصارهای 
ديگران،  و  )غفاری  ببرند.  بین  از  را  رسانه ای 

)75 :1392
 شبکه های اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذار 
بر سرمايه اجتماعی است که افراد در ارتباط 
ذات،  در  نوعی  به   و  می  کنند  کسب  هم  با 
افراد را به  سوی همکاری و تعاون و مشارکت 
فرا می خواند و می  توان آن را از اصل بر پايه 
مشارکت بنا کرد. از طرف ديگر بهبود عملکرد 
شبکه های اجتماعی در يک رابطه، باعث پديد 
آمدن حسن نیت و اعتماد متقابل می  شود و 
همگرايی ذهنی و انسجام را تقويت می  کند. 
)همان، 282( شبکه های اجتماعی، مهارت ها 
وارد  سیاسی  مبارزات  در  را  تازه ای  عوامل  و 
ارتباطی  نوين  از رسانه های  استفاده  کرده اند. 
ممکن است آثار مربوط به توزيع مجدد را هم 
نسبی گروه های مختلف  نفوذ  و  باشد  داشته 
اجتماعی– اقتصادی را در جامعه تغییر دهد. 
شبکه های   )8  :1391 جعفری،  و  )عقیلی 
اجتماعی با توجه به ويژگی هايی چون تعاملی 
بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جايی بودن، 
بر  مالکیت  فقدان  مرکزی،  کنترل  فقدان 
شبکه و سانسور گريزی، فضای مناسبی برای 
احیای ابعاد از دست  رفته مشارکت سیاسی و 
و جعفری، 1391:  )عقیلی  است.  دموکراسی 
افکار  بر  تأثیرگذاری  با  مجازی  فضای   )1
مردم و تشويق مستقیم و غیر مستقیم آن ها 
انتخابات،  در  جمله  از  سیاسی  مشارکت  به 
باعث می  شوند که فرايندهای سیاسی از جمله 
به  مردم  واقعی  خواست  اساس  بر  انتخابات 
 پیش رود. از سوی ديگر، برنامه های محوری و 
انتخابات نخبگان کارآمدتر را تسهیل می  کند که 
اين ها خود از ملزومات يک جامعه توسعه يافته 
نفوذی  قدرت  به  توجه  با  همچنین  هستند. 
که دارند می  توانند جامعه را از آفت بی تفاوتی 
واقعی  تأثیر  و  نقش  و  دهند  رهايی  سیاسی 

مردم را در سرنوشت جامعه خود افزايش دهند 
و زمینه های مشارکت فعال و مؤثر را ممکن 
سازند. )جواهری و باال خانی، 1385: 29 - 11( 
اگر در جامعه ای میزان استفاده از رسانه های 
آزاد و مستقل مانند شبکه هاي اجتماعي باال 
مشارکت  جلب  فرايند  افزايش  شاهد  باشد 
و  و مقبولیت دهی  عمومی، مشروعیت بخشی 
آزادی مدنی می  شود و در نتیجه سطح توسعه 
سیاسی جامعه را افزايش می  دهد. )اسماعیلی 
اجتماعی،  شبکه های   )6  :1393 ديگران،  و 
و  کرده  تسهیل  را  ارتباطات  مدنی  مشارکت 
جريان اطالعات را در مورد قابل  اعتماد بودن 
ديگران،  و  )ابراهیمی  می  بخشد.  بهبود  افراد 
1392: 280( وسايل ارتباط  جمعی، با ايجاد 
مشارکت، به تصمیم گیری بهتر کمک نموده تا 
نقش خود را در توسعه ايفا کنند. اين شبکه ها 
می  توانند فرصت هايی چون فراهم آوردن امکان 
بین  تعامل سازنده  افزايش  و  گفتگو  و  بحث 
کاربران، ارتقای همبستگی ملی و تقويت آن، 
کمک به شناخت نیازهای واقعی اقوام، اقدام 
موقع  به   هدايت  و  کنترل  پاسخگويی،  برای 
افزايش  و  گفتگو  فرهنگ  شکل گیری  آن ها، 
افزايش  مخالف،  انديشه های  تحمل  قدرت 
قومی،  بین  و  قومی  درون  اجتماعی  سرمايه 
و  مختلف  قومیت های  میان  تعامل  و  ارتباط 
تهديدهايی مانند تقويت عصبیت های قومی، 
بین المللی شدن مطالبات قومی، امکان نفوذ 
جريان های بیگانه به  قصد ايجاد تفرقه و هدايت 
تنش های  تشديد  سمت  به  قومی  مطالبات 
قومی و افزايش تنازعات سیاسی و اجتماعی 
در مناطق قومی و ... را به همراه داشته باشند. 
)حیدری و شاهوردی، 1392: 61( شبکه های 
اجتماعی از طريق کارکردهای کاربران و نشر 
فايل های  ساير  و  تصاوير  مطالب،  اشتراک  و 
صوتی و تصويری، می  توانند اذهان کاربران را 
به خود جلب نمايند. در واقع مطلب مربوط 
ازجمله  اجتماعی  سیاسی-  جريان های  به 
مخالفین  احتمالی،  کانديداهای  انتخابات، 
انتخابات و ... در شبکه های اجتماعی مجازی 
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به فراخور محبوبیت آن ها مطرح گرديده، از آن 
جايی که اطالعات به شکل غیر محدود امکان 
طرح شدن را دارد لذا امکان وجود اطالعات 
با  موضوعات  طرح  و  شايعه  نشده،  پااليش 
اغراض سیاسی در آن بیشتر می  شود. )صفوی 
فضای  بودن  حاکم  ديگران، 1382: 121(  و 
دموکراتیک بر شبکه های اجتماعی و ارزشمند 
شبکه ها  اين  در  دموکراتیک  رفتارهای  بودن 
باعث شده است افراد تالش کنند که چهره و 
تصويری دموکراتیک، منطقی و انسان دوستانه 
از خود نشان دهند. )همان، 62( ظهور اينترنت 
و فضای مجازی، راه های جديدی برای برقراری 
ارتباط و تعامالت انسانی پديد آورده است که 
ماهیتی متفاوت از روابط در جهان واقعی دارند. 
فراهم می  آورد که در  بستری  فضای مجازی 
حضور  متفاوت  هويتی  با  می  توانند  افراد  آن 
و کنش ها  بپردازند  اعضا  بقیه   با  تعامل  به  و 
آنچه در  از  يا متضاد  متفاوت  واکنش هايی  و 
جهان واقعی بروز می  دهند، بدون هیچ ترسی 

از شناخته شدن يا طرد شدن، داشته باشند.
در رويدادهای انتخاباتی، شبکه های اجتماعی 
گوناگون  موضوع های  به  پرداختن  جهت  در 
و  هستند  فعال  بسیار  اجتماعی،  و  سیاسی 
افراد جامعه به  عنوان يکی از راه های اساسی 
دسترسی به اطالعات و اخبار و نیز شبکه سازی 
استفاده  آن ها  از  اجتماعی  کنش های  برای 
می  کنند. زمانی که رابطه احزاب و افراد جامعه 
ضعیف است، شبکه های اجتماعی نقش حزب 
به خود می  گیرند و حزبی عمل می  کنند.  را 
موضوع های  که  شرايطی  در  همچنین، 
می  شود،  مطرح  انتخابات  طول  در  جديدی 
به  پرداختن  در  اجتماعی  شبکه های  نقش 
آن ها محسوس تر می  گردد و زمانی که اعتبار 
شبکه های اجتماعی به  عنوان پیام رسان بین 
افراد جامعه باال باشد و وقتی که بحث سیاسی 
کمتر  جامعه  در  گروهی  و  فردی  به  صورت 
صورت گیرد، شبکه های اجتماعی تأثیر بیشتر 
و نقش بزرگ تری خواهند داشت. )ابراهیمی  
طور  به   )90  -91  :1393 فر،  يعقوبی  و  فر 

ابر  عنوان يک  به   امروزه فضای مجازی  کلي 
رسانه، يکی از ابزارهای قدرتمند و تأثیرگذار 
اجتماعی  و  سیاسی  اتفاقات  و  رويدادها  در 
گفت  می  توان  مجموع  در  می  شود.  محسوب 
که شبکه هاي اجتماعي بستری مناسب برای 
گسترش توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی 
عوامل  و  مهارت ها  نوين  رسانه های  و  است 

تازه ای را در مبارزات سیاسی وارد کرده اند.
گروه هاي . 4 و  احزاب  جایگاه  تقویت 

سیاسي در جامعه
با  سازمان يافته  سیاسي  تجمع  يک  حزب 
اصول، عقايد و مرام و مسلک واحد است که 
در دنیای معاصر، ايفاگر نقشی واال در جوامع 
هستند و شرط اولیه حکومت های دموکراتیک، 
وجود احزاب گوناگون است . احزاب سیاسی با 
کارکردهای متعدد، از جمله گسترش مشارکت 
سیاسی، مشروعیت، يکپارچگی ملی، مديريت 
می  توانند  سیاسی،  جامعه پذيری  و  منازعات 
سیاسی  و  عمومی  زندگی  در  بسزايی  تأثیر 
جامعه بر جای بگذارند و با کمک به گسترش 
آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی 
انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق داده 
و برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی و 
نیز کنترل و تحديد قدرت، ايجاد احزاب قانونی 
و قدرتمند در جامعه، الزم و ضروری می  نمايد.

احزاب و رسانه ها به  عنوان بازوان اصلی جامعه 
و  انفعاالت حاکمیت  و  بر فعل  نظارت  مدنی 
انتقال دهنده  می توان  را  احزاب  است.  قدرت 
به سمت  از جامعه  دغدغه های مردم و ملت 
و  احزاب  که  چرا  دانست  حاکمیت  و  دولت 
رسانه ها يکی از اصلی ترين عواملی هستند که 
می  توانند شکاف میان مردم و حکومت را پر 
کنند. رسانه ها می  تواند با ارائه الگوهای رفتاری، 
مطلوب،  اطالعات  و  مرجع  چهارچوب های 
شکل گیری  و  شهروندی  مهارت  افزايش  به 
به  مسئله  اين  کنند.  کمک  مدنی  رفتارهای 
صورت عام در مورد فضای مجازی و به صورت 
خاص در مورد شبکه های اجتماعی بیشتر مورد 

تأکید قرارگرفته است.
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تقویت و هدایت جنبش هاي اجتماعي. 5

شبکه هاي اجتماعي قدرت بسیج کنندگي دارند 
يعني مي توانند افراد را در يک زمان و يا مکان 
در محیطي واقعي گرد هم آورند، يا در محیط 
مجازي به کمپین بپردازند. فضای مجازی به 
 عنوان ابزاری برای بسیج و سازمان دهی منابع، 
آن گاه واجد اهمیت می  شود که از يک  سو در 
از  و  باشد  دسترس سازمان دهندگان جنبش 
سوی ديگر نقش واسط ارتباطی میان رهبران و 
بخش هايی فعال و پرشور از جمعیت را ايفا کند. 
فضای مجازی امکانات بی نظیری فراهم کرده 
که می  تواند در پیشبرد جنبش های اجتماعی و 
تکمیل فرايند بسیج مؤثر واقع شوند. نخست، 
اين امکان را برای جنبش فراهم می  کند که 
صدای رهبران را در عرض چند ثانیه به گوش 
بخش های گسترده ای از جمعیت برساند؛ دوم، 
سازمان دهندگان  و  رهبران  به  را  امکان  اين 
می  دهد که اقدامات میان بخش های مختلف، 
خود در فاصله های جغرافیايی نزديک و دور را 
به  صورت آنالين هماهنگ و برنامه ريزی کنند؛ 
سوم، آن که برای افراد در میان جمعیت فراهم 
می  کند تا اعتقادات، نظرات و تجربه های خود 
ويدئو  و  عکس  گفتار،  نوشتار،  به  صورت،  را 
قرار دهند؛ چهارم، فضای  اختیار يکديگر  در 
که  کند  فراهم  را  عرصه ای  می  تواند  مجازی 
روابط میان رهبران و جمعیت به  صورت دو 
طرفه برقرار شود تا مردم نیز، سخنان خود را به 
گوش رهبران جنبش برسانند. )موثقی گیالنی 
و عطار زاده، 1391: 182 - 181( شبکه های 
اجتماعی، ظرفیت هماهنگی و تحلیلی افراد را 
فارغ از محدوديت های جهان واقعی ارتقا داده 
و زمینه را برای تغییرات سیاسی و اجتماعی 
فراهم می  کنند. شايد بتوان گفت در جهانی 
فارغ از شبکه های اجتماعی مجازی، اعتراضات 
و  نتايج  به  هنگام  دير  خیلی  نارضايتی ها  و 
خواسته های خود می  رسد و امکان مديريت و 
سرکوب آن نیز تقويت می  شود. )نورمحمدی 
و محمدی، 1392: 159( شبکه هاي اجتماعي 
اين امکان را به جنبش هاي اجتماعي مي دهد 

خود،  اعتراضات  بیان  سنتي  روش هــاي  که 
و  شعارها  اعتراضات،  راهپیمايي ها،  همانند 
استفاده از نمادها را آسان تر به کار برده و آن ها 
را با روش هاي نمادين جديد ترکیب کنند. بر 
همین اساس، اين جنبش ها توانمندي بیشتري 
براي جذب طبقه جوان جامعه و شکل دادن به 
افکار عمومي دارند. )بیانی و حمیدی، 1390: 

)14
اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای  امروزه 
مجازی نقش مهمی را در ايجاد يا دگرگونی 
بسیاری از اشکال کنش جمعی، از اقناعی تا 
تقابلی و از اقدامات فردی تا اقدامات جمعی 
 Postmes, 293 - 290 ;2002( .بر عهده  دارند
Brunsting( در شبکه هاي اجتماعي تأثیر بر 
افکار عمومي و بسیج آن، به گونه اي است که به  
واسطه اين رسانه ها، نوعي فضاي عمومي شکل 
مي گیرد و بسیاري افراد، بي آن که يکديگر را 
ببینند و تبادل نظر کنند، مانند يکديگر فکر 
و در نتیجه مانند يکديگر نیز عمل مي کنند. 
شبکه های اجتماعی از يک سو آگاهی سیاسی 
ديگر  سوی  از  و  می  دهند  افزايش  را  افراد 
آن ها را در مناسبات سیاسی درگیر می  کنند 
و به عرصه ای برای گفتگو میان مردم تبديل 

می  شوند. 
امروزه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی نوين به  
ويژه  اينترنت تبديل به منابعی مهم برای بسیج 
کنش جمعی و ابداعات پس  از آن، سازمان دهی 
و عمل جنبش های اجتماعی در سراسر جهان 
 )eltantawi, wiest,  2011:1207( است.  شده 
با شروع تحوالت انقالبی در منطقه خاورمیانه، 
اطــالع  رسانی،  در  اجتماعی  شبکه های 
سازمان دهی و گسترش تحوالت منطقه نقش 
ديگران، 1391:  و  )آقايی  کردند.  ايفا  مهمی 
10( اگر چه اين تحوالت ريشه در نارضايتی  
عمومی داشت، اما نمی توان  نقش  رسانه های 
و  عمومی  احساسات  تهییج  در  را  اجتماعی 
افزايش آگاهی انقالبی جامعه ناديده گـرفت. 
)عشوری مقدم، 1389: 138 - 137( در اين 
تحوالت، شبکه های اجتماعی و رسانه ای، نقش 
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مهمی در تجزيه سريع حداقل دو رژيم منطقه، 
و  توزيع  در  و همچنین  تونس  و  يعنی مصر 
در  اجتماعی  سیاسی  بسیج  و  سازمان دهی 
بحرين، لیبی، اردن، يمن، عربستان و سوريه 
در   )stepanova,  2001:2( کردند.  ايفا   ... و 
انقالب های بهار عربی، فیس بوک و تويیتر از 
کمک  به  برنامه ريزی  و  سازمان دهی  طريق 
اعتراضات آمدند. شبکه های اجتماعی در اين 
تحوالت  سازمان دهنده  و  تسريع کننده  میان 
و ديگران،  )آقايی  آغازگر حرکت.  نه  و  بودند 
اجتماعی،  شبکه های  مصر،  در   )20  :1391
تشويق  و  سازمان دهی  در  بزرگی  سهم 
در  را  جمعی  روح  و  کردند  بازی  معترضان 
و  سريع  اطالع  رسانی  کردند.  تقويت  مردم 
اتحاد افرادی که همديگر را نمی شناختند، دو 
بود. )کیانی،  نقطه قوت شبکه های اجتماعی 
2011( در نتیجه، شبکه های اجتماعی نقش 
ايفا کردند  در حوادث خاورمیانه  را  کاتالیزور 
شبکه های اجتماعی و به  خصوص فیس بوک 
با سازمان دهی و بسیج معترضین در گسترش، 
نقش  انقالبات،  به  بخشیدن  و سرعت  شدت 
غیرقابل  انکاری را ايفا نموده اند. )انوشه، 1392: 

 )189
آموزش سیاسي و مدني مردم. 6

به  سخن  رسانه ای  آموزش  از  که  هنگامی 
و  مدارس  در  آن  کاربرد  عموما  می  آيد  میان 
آموزش های راه دور تداعی شده و مورد توجه 
قرار می  گیرد. در حالی که رسانه ها ظرفیت ها 
و توانايی های بسیار گسترده تری برای آموزش 
کارکرد  و  دارند  حوزه ها  و  سطوح  تمام  در 
رسانه ای  مواد  و  اشکال  تمام  آن ها  آموزشی 
رسانه   که  نقشی  رو  اين   از  دربرمی  گیرد.  را 
در شکل دهی به هنجارها، ارزش ها، نگرش ها 
تلقی  آموزش  نوعی  می  کنند،  ايفا  رفتارها  و 
می  شود که بسیار فراتر از آموزش های رسمی 
است و کل گستره مخاطبان رسانه ها را شامل 
الگوهای  ارائه  با  می  توانند  رسانه ها  می  شود. 
اطالعات  و  مرجع  چهارچوب های  رفتاری، 
شهروندی  مهارت های  افزايش  به  مطلوب، 

کنند.  کمک  مدنی  رفتارهای  شکل گیری  و 
شبکه هاي  مورد  در  خصوص  به  مسئله  اين 

اجتماعي بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است.
شکل دهی  در  گروهی  رسانه های  که  نقشی 
به هنجارها، ارزش ها، نگرش ها و رفتارها ايفا 
که  می  شود  تلقی  آموزش  نوعی  می  کنند، 
بسیار فراتر از آموزش های رسمی است و کل 
گسترده مخاطبان رسانه ها را شامل می  شود. 
يکی از حوزه هايی که در جهان امروز به  شدت 
تحت تأثیر درون شدها و اطالعات رسانه ای قرار 
دارد رفتارهای مدنی، مهارت های شهروندی و 

مشارکت های اجتماعی است.
کاهش هزینه هاي رواني ناشي از توسعه. 7

رسانه های گروهی با انعکاس اخبار و اطالعات 
مربوط به رويدادها و مسائل اجتماعی در واقع 
میان مردم ارتباط برقرار کرده است و آن ها را 
نسبت به مسائل يکديگر مطلع می  سازند. اين 
کارکرد به خصوص در تصمیم گیری های سازگار 
با برنامه های زندگی برای مخاطبان رسانه ها يا 
مردم تا آن حد سودمند است. رسانه ها قادر 
عقايد  و  انتقادی  نظرات  انعکاس  با  هستند، 
امور  دست اندرکاران  میان  حکومت،  و  مردم 
حکومت و مردم ارتباط عمومی برقرار سازند. 
اين کارکرد که مستقیما به مشارکت سیاسی 
مردم در جوامع دموکراتیک مربوط می  شود، 
اثر مستقیمی در افزايش يا کاهش مشروعیت 
سیاسی هیئت حاکمه، از طريق توجه به حل 

مشکالت مطرح شده خواهد داشت.
لوسین پای هنگامی که در مورد نقش و کارکرد 
رسانه ها، به خصوص در جريان توسعه سیاسی 
را  آن  مشخص  موارد  از  يکی  می  کند،  بحث 
کاهش عوارض روانی توسعه می  داند، زيرا بر 
مجموعه ای  توسعه ای،  هر  که  است  باور  اين 
بی هنجاری و بحران به وجود خواهد آورد که 
در واقع از مقتضیات تغییر است برای اين که 
گروه ها در مورد از دست رفتن هويت، ارزش ها 
و ... احساس خطر خواهند کرد و حکومت خود 
تقاضاهای عمومی  برآورده کردن  از  ناتوان  را 
دانسته و از جانب داخل و خارج احساس خطر 
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می  کند. اين ها عوارض و بحران هايی هستند که 
توسعه را تهديد می کنند. به اين دلیل گفته 
می شود که دوران گذرا بايد دوران نقد باشد، 
چون در اين دوران حکومت ها با احساس خطر 
گروه، حتی موجوديت خود را در معرض تهديد 
می بینند. برای رسیدن به توسعه سیاسی بايد 
بايد  را پرداخت. حکومت و ملت  هزينه هايی 
سهم خود را از اين هزينه ها بپردازند. چرا که 
بدون پرداخت هزينه نمی توان به توسعه رسید 
اما رسانه ها می توانند با آموزش، اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی، به عرصه کشاندن نخبگان، 
و  آزاد  مباحثه های  با  افراد  ساختن  درگیر 
ايجاد  و  اعتمادسازی  متقاعدسازی،  عقاليی، 
يک پل ارتباطی کارآمد بین حکومت و مردم 

اين هزينه ها را به حداقل برسانند.
نتیجه گیری

از  گونه هايی  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
بیشترين  که  هستند،  اجتماعی  رسانه های 
به فرد  انسانی داشته و  به جامعه  را  شباهت 
امکان برقراری ارتباط با شمار بسیاری از افراد 
ديگر را فارغ از محدوديت های زمانی، مکانی، 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می  دهند. فضاي 
مجازي، حوزه اي بسیار وسیع و گسترده است 
و در حال درنورديدن و حضور فعال در تمامي 
مي باشد.  بشري  حیات  حوزه هاي  و  زمینه ها 
از مزايا و  فضاي مجازي در کنار برخورداري 
محدوديت هايی  و  موانع  فراوان،  مثبت  اثرات 
و  ابعاد  تهديدها،  معايب،  دارد.  همراه  به  نیز 
پیامدهاي منفي آن در محیط هاي فرهنگي، 
اجتماعي، سیاسي و اقصادي مورد مطالعه و 

بررسي قرار مي گیرد.
عرصه های  در  اجتماعی  شبکه های  امــروزه 
دارد؛  انکارناپذيری  نقش  و  تأثیرات  سیاسی 
جمعی  افکار  جهت دهی  و  عمومی  بسیج  از 
نظارت  شیوه های حکومت داری،  به  کمک  تا 
دولتی،  آرمان های  کارکردهای  و  عملکرد  بر 
به  نهادهای مدنی، ترغیب شهروندان  تقويت 
مشارکت گسترده ملی، تحريک احساسات  ملی 
و سیاسی جامعه، برمال ساختن زد و بندهای 

پیام  انتقال  پرده در جريانات سیاسی،  پشت 
و مطالبات مردم به دولت و منعکس ساختن 
در  دولت  وعملکردهای  برنامه ها  فعالیت ها، 

جامعه و ...
 فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در نهادينه 
ساختن پلورالیسم سیاسی، تبیین ديدگاه های 
احزاب مختلف و ترويج دموکراسی تأثیر مهمی 
دارد؛ تنوع و تکثر رسانه های همگانی، موجب 
ارائه راه کارهای کثرت گرايانه فرهنگی- سیاسی 
بر دگرديسی بنیادهای سنتی جامعه، عمیقا 
تأثیرگذار بوده و موجب تسريع در روند جديد 
سیاسی و نهادينگی هنجارهای مدرن اجتماعی 
می گردد. در واقع برجستگی و برازندگی نقش 
رسانه ها در پیشرفت دموکراسی و تثبیت آن به 
عنوان يک الگوی مدرن سیاسی دارای نیرويی 
دگرگون ساز در روابط و هنجارهای متعین در 

سیاست و اجتماع است.
يافته های اين پژوهش حاکی از آن است که 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی موجب 
افزايش آگاهي ها و اطالع رسانی گسترده در 
سطح جامعه می شود و به تبع آن افکار عمومي 
شبکه های  می  آيد؛  بیرون  دولت ها  انحصار  از 
و  سیاسي  آموزش های  طريق  از  اجتماعی 
مدني برای مردم مشارکت سیاسی را تسهیل 
و تسريع نموده و موجب تقويت جايگاه احزاب 
و گروه هاي سیاسي در جامعه سیاسی خواهد 
گرديد؛ اين شبکه ها همچنین با دادن آگاهی 
و آموزش به مردم به کاهش هزينه هاي رواني 
ناشي از توسعه و در نهايت اقدام به تقويت و 

هدايت جنبش هاي اجتماعي می نمايد.
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